
VECKA 43 2020NR 39 • ÅRG 27
k-bygg.se

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Vardagar 6.45-18 
Lördag 9-13

KAMPANJ

259:-
 
Rek ca pris 405:-

Takfärg 3 liter vit

Oenigt kring tomtförsäljning
Kommunstyrelsens beslut att sälja 7 500 kvadratmeter tomt i kvarteret Ugglan till ett pris av 720 000 
kronor laglighetsprövas i Förvaltningsrätten i Göteborg. 
   Detta på begäran av de tre kommunstyrelseledamötena Jörgen Eriksson (KiM), Sture Bäckström (KiM) 
och Daniel Jensen (KD), som menar att priset är för lågt.

– Sidan 10 –

Prövar lyckan på V-75
Sidan 16

Fosfordamm besöktes
Sista sidan

Åsens skola firar 50 år. Eleverna får göra en egen bok som skildrar både dåtid och nutid. Till sin hjälp med bokbinderiet har 
de Kerstin Ljungqvist, som på bilden hjälper Ludvig och Timja med håltagningen till deras böcker. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 6 –

HALVA
PRISET

KLUBBDAGAR! KLUBBDAGAR!
Gäller dig som är eller blir medlem 21/10-24/10

Fler bra erbjudanden i butiken

MERRELL MOAB 
Vattentät sko. Dam- och herrstorlekar.

749:
Ord.pris  1499:- 

Priserna gäller måndag 19/10– söndag 25/10 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

KLUBBPRIS

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, 
hel sida, vakuumförpackad, ca 1-1,5kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 43

Lösviktsgodis
Smått & gott 
Max 3 kg/hushåll/vecka 43

Zucchini
Spanien, klass 1,  jfr-pris ca 12,50/kg  

Köttbullar
Garant, kylda, 350g, jfr-pris 28,57/kg  
Max 3 köp/hushåll/vecka 43

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt 
max 12%, ca 1-2,2kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 43

Riven ost
Garant, flera sorter, 150g,  
jfr-pris 66,67/kg  
Max 5 köp/hushåll/vecka 43

89:-
/kg

4995
/kg

5:-/st

10:-
/st

KLUBBPRIS

6995
/kg

10:-
/st

Åsens skola 
firar 50 år
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GRAFISK PRODUKTION

Andreas Asp 
andreas@mellerudsnyheter.se
0530-74 50 63, 072-402 24 63 

Helen Gillqvist
helen@mellerudsnyheter.se
0530-74 50 61, 072-402 24 61

www.mellerudsnyheter.se

ANNONSBOKNING

Christina Svensson Callh  
christina@mellerudsnyheter.se 
0530-74 50 62, 072-402 24 62

REDAKTION

ANSVARIG UTGIVARE 
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
0530-74 50 65, 072-402 24 60

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
0530-74 50 66, 072-402 24 64

Mellerud

Bäckefors

Brålanda

Tösse

Frändefors

UPPLAGA

10.840 ex. delas ut till hushåll 
och företag i Mellerud, Bäckefors, 
Brålanda och Frändefors 

TEL. VÄXEL 0530 - 125 40
Storgatan 20, 464 31 Mellerud

TRYCK
Borås Tidning Tryckeri AB

DISTRIBUTION
Tidningen distribueras av Posten. 
Om tidningen uteblir:  
Ring: 0530-125 40

Här kan du synas varje vecka!
Kontakta Christina för mer info
christina@mellerudsnyheter.se | 0530-74 50 62

Emil Ernebro
& Filip Jers
29 oktober 19.00
kulturbruket på Dal

Arrangör: Kulturbruket på Dal

www.kulturbruketpadal.se    |    0530- 182 78 

Land i sikte
ett musikaliskt aventyr

for barn 2-6 ar

Entre: 25 kronor
Biljetter saljs pa Melleruds Bibliotek

fran och med torsdag 22 oktober

Forestallningens langd ar 40 minuter

Arrangor Kulturbruket pa Dal 
                 Barnkulturgruppen

Sondag 25 oktober
16.00

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 25/10 14:00 Cafégudstjänst i Erikstads bygdegård, Christer 
   Alvarsson. Följt av fika
Ons 28/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Bolstads kyrka

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 21/10 10:00 Promenad+ från Kyrkans Hus, vid bra väder
Ons 21/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Holms kyrka
Tor 22/10 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson
Tor 22/10 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Ons 28/10 10:00 Promenad+ från Kyrkans Hus, vid bra väder
Ons 28/10 17:00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Emma 
   Gustavsson. Efteråt bjuds på korv och bröd

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 25/10 18:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Christer 
   Alvarsson
Ons 28/10 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 25/10 11:00 Gudstjänst i Örs kyrka, Christer Alvarsson
Ons   4/11 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Gunnarsnäs kyrka

21-28 oktober 2020
Tjugonde söndagen efter trefaldighet - ”Att leva tillsammans”

Församlingskollekt går till: Svenska Kyrkan i Utlandet

Nu kör vi!
Du sitter nu med det första numret av Melle-
ruds Nyheter med en ny design. Vi på tidningen 
hoppas att du kommer tycka om förändringen. 

Men inte bara tidningens utseende kommer förändras, 
vi kommer också sträva efter att utveckla vår lokala jour-
nalistik, att vara mer närvarande där det händer samt gå 
djupare inom vissa områden. Utöver detta så kommer vi 
också lansera en ny hemsida. Allt detta för att ge dig, kära 
läsare, bättre lokala nyheter, en bättre tidning och en bättre 
läsupplevelse.

Att få information om vad som händer inom kultur, 
handel, sport, kommunala händelser och blåljus är viktigt 
för den enskilde medborgaren. Det är svårt att få den in-
formationen utan en lokaltidning. Vi känner ett ansvar att 
vara den nyhetsförmedlaren som informerar, deltar och 
skapar gemenskap i vårt närområde. För att kunna ge de 
bästa nyheterna gäller det att vara nära där det händer, att 
verka lokalt. 

Kostnadseffektivt media

Melleruds Nyheter är också ett otroligt bra och kostnadsef-
fektivt media för våra annonsörer att visa upp sina tjänster 
och produkter så att vi handlar lokalt, att vi stöttar varan-
dra och på så sätt skapar en handel som håller i längden.

Som gratistidning blir Melleruds Nyheter demokratiskt 
förmedlad till varje brevlåda och brevinkast i utgivnings-
området. Detta finansieras till största delen med annons-
intäkter, men även med frivilliga läsarbidrag – så kallad 
frivillig stödprenumeration. 

Inbetalningskortet medföljer denna veckas tidning.

– Vi är otroligt glada och tacksamma att så många 
visar sitt stöd genom att bidra med sin stödprenume-
ration. Intäkterna från stödprenumerationen gör att vi 
kan utvecklas ytterligare, bli ännu bättre och få möj-
lighet att producera en än mer fyllig tidning. Till sist, 
det visar oss att tidningen uppskattas och det sporrar 
oss att fortsätta. Stöd oss gärna så vi kan fortsätta att 
verka och vara starka tillsammans – lokalt.

 Mikael Berglund, VD

– Det har varit en rolig och spännande process att 
ta fram den nya designen. Vi hoppas att våra läsare 
uppskattar den nya utformningen av sidor, färger och 
– vilket vi själva skriver under på – en förbättrad läs-
barhet. Hör gärna av er med era åsikter och/eller tips 
på ämnen ni tycker vi ska skriva om.

 Susanne Emanuelsson, journalist och ansvarig utgivare

Anbudsauktion - G:a Skolan, Bäckefors 
Säljes lokalt dödsbo mycket samlarföremål & antikviteter. Möbler ss bokskåp valnöt 
ca 1900, bok/samlarskåp vitt senjugend, pelarbord, karmstol, stolar, orgelpall 50/60 tal fin 
bokhylla teak, piedestaler, små bord, serveringsvagn ”Thea” (Yngve Ekström), golvlampor bl.a. 
5-arm ”Gustav” lyktan, stegpallar, uterumsmöbel, Dalslandsstolar, matsalsmöbel i gust.stil bord 
med 4 stolar, sidebord, hörnskåp, vitrin, m.fl. Väggpendyl, kristallkrona Empirstil, 4 hängfotogen, 
samling 78v skivor ca 1000 st, även 33/45v, golvhögtalare teak Grundig 50-tal, jordglob, 20 kru-
kor bruna/blåvita, 5 bordsfotogen, V. Haij lampa & karaff, lykta Åmåls station, Pyro, Tilgmans, 
brevpressar, karaffer, pluntor, mkt. Eda glas, strutskål, flussvaser, Dalslandsböcker, allmoge, 
koppar/mässing, bilmod & flygplan i org.pak., 17 äldre drickbackar, kuriosa m.m.
Visning: Onsdag 21/10, torsdag 22/10, fredag 23/10 kl. 16.00-18.00 alla dagar.
Avhämtning: Söndag 25/10 kl. 10.00-13.00

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

/hg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Handskuren torsk-/koljafilé helt kilo  169:-
Marulkfilé och hälleflundrafilé 2990

Färska räkor lägsta dagspris
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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 

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

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

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

Axel Ljung och Håkan Hultman visar 
bilder ur Museets samlingar 

Entré och kaffe 60:- Max 35 personer

Välkomna!
Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening

NYA BILDER FRÅN FÖRR 
Tingshuset, MELLERUD • Onsdag 28 oktober kl 15.00  

Torsdag 12 november kl. 18.00

Samma bilder båda 
visningarna

Under våren hade planerats 
att visa gamla bilder från 
Melleruds Museum vid två 
tillfällen. Nu görs ett försök 
att visa en ny omgång bilder 
från arkivet. 

Denna gång visas sam-
ma bilder vid två tillfällen, 
först en eftermiddag och 
sedan en kväll. Se annons i 
dagens tidning. Deltagaran-
talet begränsas till högst 35 
personer. Detta för att kun-
na hålla lämpligt avstånd, 
med tanke på smittorisken, 
De som kommer två och två 
får sitta tillsammans. Övriga 
får sitta en och en. Vi räknar 
med att kunna hålla två me-
ters lucka.

Som tidigare visas en 
blandning av bilder på per-
soner, miljöer och händelser 
från Mellerud med omgiv-
ning. Publiken får gärna 
hoppa in och hjälpa till med 
namn på personer och plat-
ser. Axel Ljung, som skannat 
tusentals gamla bilder, har 
plockat ut ett femtiotal bil-
der, som säkert kan intres-
sera både gamla och yngre 
Mellerudsbor. 

Kaffe kan intas på den 
plats man anvisats att sitta, 
eller i något angränsande 
rum, där man också håller 
säkerhetsavstånd. 

Håkan Hultman

Bilder visas igen

Mellerudspolitiker spelar bowling, Karl Hellström ser ut att få instruktioner av 
Bror Engvall.

Dalsländska 
bygdedräkter 

Föredrag Tingshuset 

tisdag 27/10 18.00 
entré 100:-

Biljetter: www.sv.se/vast

070-567 60 32

Du vet väl att..

Mellerud

vi är hörselskadades röst 
i kommunen.

En röst som hörs!

Guvenörsbesök 

Ulla-Britt Andreasson

  
Rotary
Mellerud

Måndag 26/10

Kyrkofullmäktige i 
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud

måndag 2 nov. kl. 19.00

Stig Larsson
ordförande

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

Emil Ernebro och Filip 
Jers ger halsbrytande 
improvisationer och ett 
myller av sofistikerade 
harmonier torsdag 29 
oktober på Kulturbru-
ket på Dal. 

Emil Ernebro, gitarrist, och 
Filip Jers, på munspel, är 
två unika musikanter på den 
svenska musikscenen. Duon 
bildades 2017 och tillsam-
mans tänjer de på gränser-
na för vad deras instrument 
kan göra och låta som. Emils 
fingerspel på gitarr är i ab-
solut världsklass och Filip 
har kallats ”The Swedish 
Harmonica Sensation” av 
internationella musikjour-
nalister. Ledord för deras 
musicerande är spelglädje, 
spontanitet och sväng! 

I år fick Emil dessutom 
ta emot Hagströms Stora 
Stipendium om 100 000 
kronor, från Stiftelsen Al-
bin Hagströms Minnesfond 

i Kungliga Musikaliska 
Akademien med motive-
ringen: ”till synes helt utan 
ansträngning levererar han 
en tidlöst svängande rytmik 
och med kreativ upptäck-
arglädje har han skapat en 
harmonisk klangrikedom 
som utvecklat instrumentet 
gitarr till nya nivåer.” 

Om konsertkvällen säger 
Emil: ”Det känns speciellt 
att få spela på Kulturbruket 
på Dal ett år som detta och 
extra roligt att uppträda med 
Filip Jers som då får göra de-
but i Mellerud! Filip anses av 
många vara en av de främsta 
munspelarna i världen och 
det är alltid inspirerande att 
spela med honom. Oavsett 
om man gillar jazz, blues, 
country eller visa, så tror jag 
man som publik kommer att 
få en kväll att minnas!” 

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Emil Ernebro och Filip Jers

Filip Jers och Emil Ernebro. Foto: Jonas Eklöf.

Halsbrytande 
improvisationer

Land i sikte är ett mu-
sikaliskt äventyr för 
barn två till sex år och 
ges på Kulturbruket på 
Dal söndag 25 oktober.

Susanne Lind är en folkmu-
siker och musikhandledare 
som i 25 år har producerat 
konserter och barnföreställ-
ningar över hela landet. Jan 
Stenborg är gitarrpedagog, 
musikterapeut, handledare 
och artist. 

I föreställningen Land i 
sikte blir de Kapten Molly 

och styrman Jack. De har 
hittat en karta med ett kryss 
på. Tänk om det är en skatt 
som är gömd där? Med bar-
nen som besättning seglar 
de iväg ut på havet för att 
hitta skatten, men det är inte 
så lätt att hitta rätt ö. 

På vägen råkar de ut för en 
massa upplevelser och mö-
ten. Publiken får både upp-
leva och aktivt delta i detta 
tokroliga äventyr.

Arrangör: Kulturbruket 
på Dal/Barnkulturgruppen.

Land i sikte

Ring för kostnadsfritt hembesök! 

PASSAR ALLA KÖK! | www.norddesign.se

Svensktillverkat

SMART KÖKSRENOVERING
En enklare väg till ditt drömkök

 

 
 

Melleruds handel 
Fredag 23/10 10.00 - 13.30

Krister 070-839 42 92

Räntefri finansiering

Kökskampanj
20% rabatt

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Månd 26/10 16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Tisd 27/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda
 I retur får du must eller 2:-/kg

0709-51 21 24
daniel.jensen.mellerud@hotmail.com
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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 44 Skolan
Måndag 26/10: Kycklinggryta med timjan och 
vitlök, kokt potatis, broccoli.
Dessert: Rabarberkräm.

Tisdag 27/10: Pannbiff med lök, hemlagat  
potatismos, amerikanska grönsaker och lingonsylt. 
Dessert: Aprikossoppa.

Onsdag 28/10: Höstsoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.
Torsdag 29/10:Fiskgratäng med örter, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Drottningkräm..
Fredag 30/10:  Köttfärssås (nötkött från Gröna 
Gårdar) med makaroner och vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 31/10: Kokt kummel med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Glass med bärsås.
Söndag 1/11: Portergryta (nötkött från Gröna 
Gårdar) med kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.

Hemtjänstens alternativ v. 44
Mån, ons-sön: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
och grönsaker.

MELLERUD
Man möts av härliga 
blomstermotiv i konstrum-
met, känslan blir som att 
besöka mormors prunkande 
trädgård. 

Gunilla Kjellstedt har ställt ut i 
Mellerud vid ett par tillfällen tidi-
gare. Fram till 6 november visas 
hennes härliga konstverk i bib-
liotekets konstrum. Det handlar 
övervägande om motiv med vack-
ra och praktfulla blommor, men 
två blyertsteckningar som Gunilla 
gjorde under sin tid på Konstfack 
visas också.

75-åringen kommer ursprung-
ligen från Bengtsfors och började 
sin konstnärsbana med att måla 
gamla byggnader i Bengtsfors. 
Blommorna i farmor och farfars 
samt mormor och morfars träd-
gårdar fortsatte sedan att inspirera 
Gunilla. Hon målar i olja och sitter 
hemma i köket när hon arbetar.

– Men jag har också ett tornrum 
som jag sitter i ibland, därifrån ser 
jag ut över Åmål, berättar hon.

Ofta målar hon till tonerna av 
hårdrock eller jazzmusik.

– Just nu målar jag en bild som 
jag kallar ”Blomma för Avicii, jag 

gillar hans musik. Med hjälp av 
hårdrock kan jag ta ut svängarna 
rejält, det är förlösande på något 
sätt även om man kanske inte för-
knippar hårdrock med rosa blom-
mor. Jag har också ett verk som 
heter ”Inte utan Mingus”, efter 
Charlie Mingus som spelar extre-
mjazz.

Gunilla har jobbat 42 år som 
bildlärare på högstadiet i Åmål, 
måleriet har varit en passion hela 
livet. Nu som pensionär ser hon 
konstnärskapet mer som ett jobb.

2020 är det 50 år sedan hon gick 
ur Konstfack och 50 år sedan hon 

valdes in i Dalslands Konstnärs-
förbund. I mars 2020 hade Gunil-
la en 75-årsjubileumsutställning i 
Åmåls konsthall.

Hon har medverkat i ett stort 
antal separat- och samlingsutställ-
ningar. Gunilla tilldelades Dals-
lands Konstförenings konstnärssti-
pendium 1981 och 2008.

Har blommor som signum
Gunilla Kjellstedt, Åmål ställer ut sina härliga konstverk, mestadels med blommor som motiv. Här med verket ”Nostalgi”.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Juan Ochoa (överst) och Sandra Brotschi.

Amerikanskt i 
bygdegården
Torsdag 29 oktober blir 
det amerikansk musikafton.
Platsen är Ekebro bygdegård 
i Frändefors.

För underhållningen står duon 
Juan Ochoa, gitarr och sång samt 
Sandra Brotschi, sång – båda är 
från Tranemo. Juan är musiklärare 
och Sandra en begåvad sångerska.

– Det är första gången vi upp-
träder live som en duo, det känns 
väldigt spännande för oss. Det 
började med att Sandra ville sjunga 
annat än hon det brukar och hon 
valde sina favoritlåtar med exem-
pelvis James Taylor, Joni Mitchell, 
Norah Jones och Bonnie Raitt. Då 
fick vi frågan om vi ville komma till 
Frändefors och ge en konsert med 
amerikansk musik. Det kan också 
bli någon spansk och schweizisk 
låt, säger Juan.



MELLERUD

Vår � l� � � s � bju� r:

MAX 1 ST/HUSHÅLL
PITABRÖD
Coop. 450 g. Ord. pris 13:95/st.

MAX 1 ST/HUSHÅLL
SNACKSMIX
Coop. 125 g. Ord. pris 13:50/st.

MAX 2 ST/HUSHÅLL

HUSHÅLLSSALT
Coop. 600 g. Ord. pris 8:95/st.

MAX 2 ST/HUSHÅLL

DOFFIE MJUK KOLA
Coop. 120 g. Ord. pris 14:95/st

MAX 3 ST/HUSHÅLL
DRYCKER
Coop. 1 liter. Välj mellan olika sorter. Ord. pris 19:95/st.

GRILLADE KYCKLINGKLUBBOR
Ord. pris ca 15:-/st.

ÄPPLE I PÅSE
Coop. Ord. pris18.95/st.

1 ÅRS-JUBILEUM I 5 DAGAR
But� �  är fy
 d � d � � � rbju� n� n, 

Välk� � n �  och fi   � d  s.

Priserna gäller Onsdag-Söndag med reservation för slutförsäljning

1k�  1k�  1k�  

5k�  5k�  

MAX 2 ST/HUSHÅLL
ROSTAD LÖK PÅSE
Coop. 200 g. Ord. pris 13:50/st.

5k�  

Vår � l� � � s � bju� r:

5k�  

MAX 2 ST/HUSHÅLL
SALAMI
Jakobsdals. 60 g. Ord. pris 20:95/st.

10k�  10k�  

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
21/10–25/10
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MELLERUD
Familjen Mabsout flydde 
från kriget i Libanon 2006. 
Fyra av de sex barnen föddes 
efter ankomsten till Sverige.  
De senaste åren har de bott 
i Mellerud. Förra måndagen 
kom utvisningsbeslutet från 
Migrationsverket.

Familjen Mabsout bor i ett lägen-
hetshus på Rostocksgatan som 
hyrs av Migrationsverket. Barnen 
pratar flytande svenska. Malek, 14 
år, Ghassan, 12 år, Rama, 8 år och 
Layan, 2 år är alla födda i Sverige. 
Dalal, 17 år och Diana, 16 år var 
bara småbarn vid ankomsten. 

Med vid bordet sitter Amanda 
Svensson, Mellerud.

– Jag ser dem som min familj. 
De flydde hit för att få något de 
kan kalla hem. Om de måste åka 
till Libanon finns ingenting för 
dem där. Jag började gråta när jag 
såg brevet. Mina lärare är chocka-
de, hela klassen har hjälpt mig att 
göra en namninsamling, förklarar 
Amanda.

– Pappa var alltid så glad och po-
sitiv, men nu är han bara tyst och 
allvarlig, säger Diana.

Ohållbar situation

Familjen bodde i Beirut, där Sami 
drev tre pizzerior. Libanon låg i 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Familjen Mabsout i Mellerud har fått ett utvisningsbeslut. Fallet har engagerat många. Från vänster: Ghassan 12 år, 
Layan 2 år, pappa Anas, Rama 8 år, Diana 16 år, Dalal 17 år, mamma Nisrine och Malek 14 år. 

Migrationsverket:

Familjen Mabsout i Mellerud ska utvisas till Libanon 

”Familjen har inte lämnat tillförlitliga uppgifter”

F2-eleverna (från förskoleklass till 
och med tvåan) har fått jobba med 
utvecklingen under dessa femtio 
år, ja även hundra år bakåt, såväl 
vad gäller skolans område som 
samhället, bruket och kanalen 
med akvedukten. Eleverna har fått 
besöka företag, kanalmuseet och 
samhället i stort. De lite äldre bar-
nen har bland annat även besökt 
Melleruds Museum.

Bokbinderi med  
olika tekniker

Boken som eleverna håller på med 
skildrar dåtid och nutid. Till hjälp 
med själva bokbinderiet har man 
haft Kerstin Ljungqvist, som visat 
olika tekniker. F2-eleverna binder 

ihop sina böcker med snöre genom 
två hål. Pärmen består av wellpapp. 
Eleverna i 3-4:an binder ihop sina 
böcker genom så kallad fyrhåls-
bindning och i 5-6:an jobbar man 
med sydda böcker där A4-ark viks 
till A5-format och sys på ett speci-
ellt sätt i mittuppslaget.

Ryggarna på böckerna kan sedan 
dekoreras på olika vis.  

– I och med bruket så har det bli-
vit mycket prat om papper och så 
även när vi gjorde pärmarna i och 
med wellpappsfabriken i Bäcke-
fors, säger Kerstin Ljungqvist, som 
även haft med olika historiska sa-
ker med skolanknytning att visa 
eleverna, såsom griffeltavla, har-

Eleverna gör egen Åsenbok

Ingrid, som går i tvåan, och Lucas i förskoleklassen, har jobbat tillsammans 
med boken. 

Matilda Niang, presskommunikatör 
på Migrationsverket ger följande in-
formation om familjen Mabsout:

”När Migrationsverket fattar beslut i ären-
den behöver vi följa Sveriges stiftade lagar 
och förordningar, även internationell rätt.

Migrationsverket har prövat familjens 
ärende tre gånger och vid varje prövning har 
vi funnit att familjen inte har rätt till skydd i 
Sverige. Detta har överklagats och fastslagits 
i domstol.

Migrationsverket har bedömt att familjen 
inte har lämnat tillförlitliga uppgifter och att 
de inte har gjort sannolikt att finns en kon-
kret hotbild mot dem i Libanon och att man 

därför riskerar att utsättas för flyktinggrun-
dande förföljelse.

När det gäller anpassningen till Sverige 
så konstaterar Migrationsverket att större 
delen av tiden familjen vistats i Sverige har 
varit illegal. Pappan är dömd för ett flertal 
brott i Sverige och Migrationsverket anser 
att sannolikheten att han återfaller i brott är 
hög. Därför bedömer verket att han inte har 
anpassat sig till Sverige trots att han befun-
nit sig här i 15 år. Han har också uppgett att 
familjen inte tänker samarbeta med Migra-
tionsverket vid ett utvisningsbeslut och att 
han inte bryr sig om de konsekvenser som 
finns om man inte återvänder. Han uppger 
att han inte anser sig ha gjort något olagligt 

i Sverige och inte har för avsikt att arbeta. 
Samma sak gäller mamman, som även hon 
befunnit sig majoriteten av tiden i Sverige 
illegalt och begått brott.

Gällande barnen så förstår vi att det kan 
vara en svår situation då barnen befunnit sig 
i Sverige under många år.

Men i prövningen har Migrationsverket 
tagit hänsyn till barnets bästa och prövat det 
man kallar särskilt ömmande omständighet-
er. Verket bedömer att barnen har anpassat 
sig till det svenska samhället, däremot räck-
er inte det för att beviljas uppehållstillstånd. 
Barnen har släkt kvar i hemlandet, talar ara-
biska i hemmet och har tillgång till skola och 
vård i hemlandet. Det anses inte skada den 

psykosociala utvecklingen att följa med sin 
familj till ett annat land, särskilt inte då det 
gäller familjens hemland och det strider där-
för inte mot barnets bästa.

Barnkonventionen är en av flera lagar som 
Migrationsverket tar hänsyn till i barns ären-
den. Vi har rutiner och stöd som vi använder 
i prövningen där barn berörs. Barnets bästa 
väger tungt  men lagen i sig ger ingen rätt för 
barnet att få uppehållstillstånd i Sverige.

Vi kan komma fram till att det vore för 
barnets bästa att få uppehållstillstånd, men 
att det ändå inte finns utrymme för det en-
ligt de lagar som gäller”.

tass, stift- och fjäderpennor med 
bläck och bokstavsförlagor. 

Speciellt hartassen som ”sudd-
gummi” var något som barnen 
blev intresserade av.

Fritids har jobbat  
med 70-talet

Samhället skildras genom att man 
belyser vad som funnits och vad 
som finns i Åsensbruk idag. Bru-

ket beskrivs från 1908, året det 
startade i Åsen, tills det lades ner 
2009 och att det nu är företagspark 
där istället. Och innan Åsens skola 
kom till fanns här tre skolor.

Eleverna verkar väldigt nöjda 
med vad de åstadkommit och vi-
sar gärna vad de själva bidragit 
med. Några har fått upp intresset 
för olika sorters skrivstilar. Kerstin 

Ljungqvist har också haft med oli-
ka sorters pennor och bläck som 
eleverna fått testa. I 3-4:an har man 
fått skriva böckerna för hand.  

På fritids gör man ingen bok, 
men här har man istället jobbat 
med 70-talet om vad som hände 
då, vilken musik som spelades och 
så vidare.

Ing-Marie Norrman

I och med  
bruket har det  
blivit mycket 

prat om papper...

”
ÅSENSBRUK
Skolan i Åsensbruk firar i år 50 år. För att uppmärksamma 
jubiléet och dessa 50 år, så får skolans elever göra en egen 
bok, som innefattar allt från att ta fram faktaunderlag till 
att binda ihop sin egen bok.

las. Att rycka upp Malek och än en 
gång bryta skolgången, tappa kam-
rater och flytta till ett land där Ma-
lek inte känner sig hemma kan inte 
vara rätt”, skriver Robert Olsson.

Värst för barnen

Sami och Nisrine förklarar att de 
inte är så oroade för sig själva, utan 
det är barnens situation som är 
värst. 

– Åker vi hem får vi bo på ga-
tan. Ingen av oss barn kan läsa el-
ler skriva på arabiska, säger Dalal, 
som vill bli läkare.

– När beslutet kom trodde jag 
det var ett brev om pengar till vin-
terkläder, men så läste pappa upp 
vad det stod. Jag lade mig på säng-
en och störtlipade, säger Dalal.

Vunnit laga kraft

Brevet kom förra måndagen, med 
beskedet att familjen i måndags 19 
oktober skulle infinna sig på Mig-
rationsverkets boende i Kållered 
för återvändandesamtal. De upp-
manas att ta med alla personliga 
tillhörigheter. ”Beslutet att ni ska 
lämna landet har vunnit laga kraft 
och ni ska återvända” står att läsa. 
Själva samtalet ska dock inte äga 
rum förrän på fredag 23 oktober.

krig med Israel och situationen 
blev ohållbar. Mamman Nisrine  
Haydar flydde först med döttrarna 
Dalal och Diana. Ett år senare an-
slöt sig pappan Sami Anis Anas till 
familjen i Sverige.

– Vi har bott i fem olika kom-
muner innan vi kom till Mellerud, 
berättar Nisrine.

– Man måste börja om från noll 
hela tiden, det blir aldrig någon 
trygghet, framhåller Diana som 
vill utbilda sig till kriminalvårdare.

Rektorer skrev brev

Barnen har acklimatiserat sig väl 
i Mellerud. Nordalsskolans rektor 
Camilla Berglöv-Hermansson har 
skrivit ett brev där hon beskriver 
Ghassan som en glad kille som 
funnit sig väl tillrätta i klassen och 
drömmer om att gå på fotbolls-
gymnasiet. Hon skriver att Rama 
har utvecklats mycket, från att vara 
vilsen till att kunna koncentrera 
sig och fokusera på skolarbetet. 

”Vi ser med stor oro på att dessa 
barn än en gång ska slitas upp från 
sin trygghet och skickas till ett 
land de aldrig varit i” skriver hon.

Rådaskolans rektor Robert Ols-
son har också skrivit ett brev, då 
angående Diana och Malek. Han 
förklarar att Diana fått kämpa för 
att söka till gymnasiet och att hon 
nu går på barn och fritid i Väners-
borg. Även Malek kämpar i skolan. 
”Malek har äntligen landat på en 
plats där han trivs och vill utveck-



Valkomna!..

1-ars Jubileum. kl.
12-16

24 oktober

BUTIKERNA ÄR FYLLDA 
MED JUBILEUMSERBJUDANDEN 
från onsdag 21:e till söndag 25 oktober

Lördag 24 okt 12.00-16.00

• HOCKEYTIME med utställning av Sveriges största 
samlingar av hockeymatchtröjor och bordshockeyspel 
från start till nu. 

• BORDSHOCKEYTURNERING för besökare.

• Tidigare förbundskapten för Tre Kronor, Leif Boork är 
på plats. Kom och snacka gamla Canada Cup-minnen!

• GULDSKIVUTSTÄLLNINGEN. 
(enorm samling av Platina- och Guldskivor)

• LEKLANDET ÖPPNAR ingång från Sibylla.

• 
Under lördagen öppnar MELLERUD OUTLET
här hos oss på Melleruds Handel. Kom och fynda 
modekläder till BARN, DAM & HERR!

E45

E45

166

SÖDRA
RONDELLEN

NORRA
RONDELLEN

MELLERUD

Melleruds Handel

Melleruds Handel
mellerudhandel.se

ÖPPETTIDER 
måndag - fredag 10 - 19
lördag - söndag 10 - 17

Mellerud 1 .indd   1 2020-10-14   13:56
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Skänkte hjärtstartare

Lions Club Mellerud 
har åter igen skänkt 
en hjärtstartare, den-
na gången till Kroppe-
fjälls Hembygdsfören-
ing som hängt upp den 
på väggen till caféet i 
Brunnsparken.

– Behovet av en hjärtstartare 

kom upp på ett styrelsemö-
te. Vi har fått pengar done-
rade till oss, en del av dem 
använde vi till att köpa det 
uppvärmda skåpet hjärtstar-
taren sitter i. Tack vare do-
nationen har vi också rustat 
upp köket i caféet och bytt 
dörrar. Vi har dessutom ett 

Från vänster: Kjell Karlsson och Bengt Silvander från Lions Club Mellerud som skänkt en hjärtstartare till Kroppefjälls Hembygdsförening som 
representeras av ordförande Bertil Larsson och Bo Andersson, sekreterare. Hjärtstartaren är placerad på väggen till caféet i Brunnsparken.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Lions har möjlighet att skänka pengar till verksamheter 
som gynnar bygden tack vare medel från Sven-Eric och 
Ingegerd Nilssons Minnesfond.

FAKTA Lions

motorsågsmuseum på gång, 
berättar Bertil Larsson, för-
eningens ordförande.

Det muséet kommer att 
vara beläget i en angräns-
ande röd länga. Ett 70-tal 
gamla motorsågar av olika 
modeller har skänkts till för-
eningen av Unto Aronsson 
från Skållerud.

Att få en hjärtstarta-
re betyder mycket såklart, 
örtagården intill har cirka 
10 000 besökare varje år och 
Brunnsmuséet har drygt  
2  500 besök. Många besö-
kare är äldre vilket ökar 

risken för hjärtstopp. Då är 
en hjärtstartare en trygghet 
som många gånger räddar li-
vet på drabbade människor.

Caféet i Brunnsparken 
håller öppet alla dagar under 
sommaren. I år hade man 
löst kravet på att hålla av-
stånd genom att ha en lucka 
in till köket där man kunde 
beställa. Sittplatser utomhus 
med avstånd löste den delen.

Kroppefjälls Hembygds-
förening har cirka 180 med-
lemmar.

 

Bron över Holmsån anno 1956

Här ser man bron över Holmsån med Ängenäsområdet i bakgrunden, bilden togs 2 september 
1956. Numera finns ett nybyggt särskilt boende på andra sidan bron till höger.

Här visas en bild över 
Ängenäs, den 2 sep-
tember 1956. Man 
ser en äldre bro över 
Holmsån, i dagligt tal 
kallad ”Sketälva”. 

Enligt Kartverket skattla-
des gårdarna Stora och Lilla 
Ängenäs redan 1637 och in-
fördes i jordeboken. Namnet 

Ängenäs kommer från ängs-
mark utmed ett vattendrag. 
Området var uppodlat vid 
1600-talets början. 

Det var över bron och 
cykelvägen som vi ser, som 
många Mellerudsbor använ-
de för att bland annat kom-
ma till Vita Sannar för bad, 
även för att nå bärskogen.

Det är i första hand på Sto-
ra Ängenäs som kommunen 
nu har byggt ett nytt äldre-
boende som invigdes för en 
tid sedan. En stor satsning i 
kommunens historia.

Något om bilden: Längst 
till vänster ser vi en byggnad 
som tillhörde familjen Tage 
Lundblad. Vidare ser vi ett 

bostadshus som tillhörde 
familjen  Einar Bergstedt. 
Det var inget jordbruk, Ei-
nar jobbade vid Vägkassan, 
som senare blev Vägverket. 
Vid träden till höger ses 
en byggnad tillhörande en 
gård som drevs av familjen 
Axel Tellner. Axel var också 
lokförare. Tellners gård bar 
även namnet Sahlinere efter 
tidigare ägare Georg Sahlin. 

Ytterligare en gård längst 
till höger tillhörde familjen 
Ernst Nordberg. Dessa upp-
gifter är hämtade ur 1952 års 
längd. 

Det finns även uppgifter 
om tidigare ägare och bo-
ende på gårdarna från 1642, 
kan nämna bonden Per och 
familjen Boo.

Ännu äldre boplatser på-
träffades vid den geologiska 
undersökningen som inled-
de planeringen av äldrebo-
endet. 

Fotot är hämtat ur Evert 
Magnusson och Yngve Elan-
ders samlingar.

Evert Magnusson

MELLERUD
Mellan 3-5 oktober 
har någon eller några 
klottrat texten ZMACK 
vid järnvägsstationen. 

Dels inne på toaletten, på 
träbänkarna inne i väntsalen 
och dels på fasaden. Man har 

använt sig av silverfärgad 
sprayfärg. Polisen är intres-
serad av att komma i kon-
takt med personer som kan 
ha information om vem som 
använder ordet ZMACK el-
ler har annan information 
om klottret.

Klotter vid  
järnvägsstationen

Vid halvtvå-tiden nat-
ten mellan fredag och 
lördag inträffade en 
olycka med en fyrhju-
ling, strax söder om 
Mellerud. 

Två personer satt på fyrhju-
lingen, en man som körde 
och en kvinna som var pas-
sagerare. Båda är i 50-årsål-
dern.

Båda två skadades, kvin-
nan allvarligt. Hon var med-
vetslös när ambulansperso-
nalen kom till platsen och 

fördes med ambulansheli-
kopter till sjukhus.

När polisen kom till 
olycksplatsen hade mannen 
avvikit, men han anträffades 
av polis en bit från platsen.

Kvinnan kunde höras un-
der söndagen, men säger 
sig inte minnas någonting. 
Mannen hade i måndags 
ännu inte hörts av polis.

Polisen utreder nu grovt 
rattfylleri, vållande till 
kroppsskada och smitning 
från trafikolycksplats.

Olycka med fyrhjuling

MELLERUD
Ett flertal medborgar-
förslag på en större 
hundrastgård på grön-
området mellan brand-
stationen och viaduk-
ten har inkommit till 
kommunen. 

Nu är förslaget under ge-
nomförande, offert har tagits 
fram och planeringen är på-
börjad. Detta var ett av ären-
dena på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts möte i mån-

dags. Rastgården föreslås bli 
51x31 meter och kommer 
att kosta 86 586 kronor plus 
moms. Kostnaden ska tas ur 
driftsbudgeten. Flera motio-
närer föreslog att hägna in 
hela grönområdet och göra 
den till en oas för hundar, 
hundägare och andra som 
tycker om att se hundar 
leka. Platsen kunde utrustas 
med picknickbord och bli en 
plats där människor umgås 
menar de.

Större hundrastgård 
på gång i Mellerud

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

I arbetet med att ta fram 
ett Medborgarlöfte gör 
kommunen och polisen ge-
mensamma lägesbilder, där 
information inhämtas från 
många olika källor. Medbor-
gardialogerna är en viktig 
sådan källa.

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

borgarlöfte är ett åtagande 
gentemot medborgarna som 
polis och kommun gör i 
samverkan, gärna även med 
andra samverkansparter.

Denna arbetsmodell 
handlar i grund och botten 
om att lyssna på vad du som 
bor och verkar i Mellerud 
upplever som viktigt, för att 
du ska känna dig trygg och 
säker.

Nu har du chansen att 
påverka hur polis och kom-
mun kan samverka i det 
brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet 
genom att fylla i en enkät. 

Enkäten finns på kommu-
nens hemsida och tar bara 
några minuter att fylla i. 

Medborgardialog 2020  
– ta chansen att berätta
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 
/ Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

OPTIMERA HEMMA
MED MYSIGA INREDNINGSDETALJER

Novipro
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0835015118A Tuff vit
006911740 Borstad vit
007014575 Borstad grå
pris från:
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Pris gäller tom. 20.11.08

0835015118A Tuff vit 007014575 Borstad grå

Tobias Coster, Mellerud, har lämnat in ett med-
borgarförslag där han menar att övergångsstället 
vid gångbron från Gerdsrud över Dalslandsgatan 
intill kommunförrådets västra staket är farlig.

Han skriver att övergångsstället är vältrafikerad av gång- och 
cykeltrafikanter.

”Samtidigt är Dalslandsgatan en sträcka där många bilar 
har hög hastighet vilken gör övergångsstället till en mycket 
farlig plats, speciellt kvälls- och vintertid när sikten är säm-
re. Många gånger stannar inte heller de motorfordon som 
passerar, trots att det finns personer nära eller till och med 
på refugen”.

Han föreslår en förbättring på och omkring detta över-
gångsställe genom blixtljus som aktiveras när någon gång- 
eller cykeltrafikant närmar sig övergångsstället och som var-
nar de som åker på Dalslandsgatan.

”Alternativ eller kanske komplettering till detta skulle vara 
betydligt bättre belysning än den som idag finns på platsen”, 
avslutar Tobias Coster.

Han har lämnat in ytterligare ett medborgarförslag om 
förbättringar vid farliga övergångsställen. Han skriver att 
det varje dag går och cyklar mycket människor längs med 
Storgatan, till både jobb, skola och dagis. ”Här finns flera oö-
vervakade övergångsställen och dessa utgör en stor fara för 
gång- och cykeltrafikanter. Extra utsatta är övergångsställe-
na i korsningen utanför Hemköp Kvarnkullen, Storgatan/
Långgatan samt vid den lilla rondellen i korsningen Storga-
tan/Odengatan”.

Han konstaterar att det kör mycket trafik i båda dessa 
korsningar och framför allt mycket tung yrkestrafik och has-
tigheten är ofta hög.

”Förslag till förbättring på och omkring dessa övergångs-
ställe är blixtljus som aktiveras när någon gång- eller cykel-
trafikant närmar sig övergångsstället och som varnar de som 
åker på framför allt Långgatan samt Odengatan. Alternativ 
eller kanske komplettering till detta skulle vara betydligt 
bättre belysning än den som idag finns på platsen eller i ex-
tremfall, automatiska rödljus som endast aktiveras om nå-
gon gång- eller cykeltrafikant närmar sig alternativt trycker 
på en knapp. Dessa skulle kunna vara ”svarta” när ingen skall 
passera övergångsstället”.

Farliga övergångsställen

MELLERUD
Centrumsalongen är 
inte bara en biograf. 
Den fungerar för mu-
sik och teater också, 
i varje fall för mindre 
ensembler. Detta bevi-
sades förra veckan när 
Carita Jonsson och Lis-
beth Johansson gav sin 
föreställning ”Skrönor 
och skrän” där. 

”Skrönor och skrän” be-

skrivs som ”folksagor och 
berättelser från förr”. Vi är 
tillbaka i bondesamhället 
och får ta del av dess his-
torier om tomtar, spöken, 
skogsrån och annat som då 
fanns i folktron. 

Huvudberättare är Lisbeth 
Johansson, som visade upp 
ett brett register på miner, 
rörelser och röstvariationer. 
Hon backas upp på dragspel, 
diverse instrument och sång 

av Carita Jonsson. Tillsam-
mans skapar de en trivsam 
knapp timme. 

Vissa av berättelserna är 
allmänt spridda, som den 
om tomten som slutade hål-
la ordning i ladan när han 
fick fina kläder, andra mer 
okända. De blandas med 
sånger, bland annat Norrlå-
tars ”Högt över fjällen där 
flyger en ko” och Allan Ed-
walls ”Kärleksvisa”. 

Carita och Lisbeth har 
spelat föreställningen se-
dan 2015, oftast tillsam-
mans med musikerna Anna 
Gustavsson som saknades i 
Mellerud. Föreställningen i 
Centrumsalongen var den 
första på en kort Dalslands-
turné. 

Lars Nilsson

Berättelser från förr i Centrumsalongen

Lisbeth Johansson drar en av sina skrönor medan Carita Jonsson stödjer med ljud från dragspelet. 

Från 

5990

Lev livet lite grönare
Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16 

Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se
Annonsen gäller t.o.m. 25/10 2020. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Gravlykta 
Johannes
Ord.pris 6990

TID FÖR OMTANKE

Solrosfrö  
20 kg. Strimmigt. 
Ord.pris 199:- 

Oljeljus
20 st. Ca 50 timmars brinntid.  
Ord.pris 139:-/låda

99:-/låda4990

Gravdekorationer

179:-
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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 & SkogSTORT UTBUD AV BELYSNING

 HITTAR DU HOS OSS,  PRECIS SOM VANLIGT!  

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

LYS UPP HÖSTEN! 

FLAMMANDE
LYKTA (BATTERI)  

179:-

PÅ ALL HALLOWEEN! 
50%

59:-
LJUSET SOM TÄNDER SIG

NÄR DET BLIR MÖRKT

Allvarliga anklagelser om kränkande särbehandling
En anmälan om krän-
kande särbehandling av 
fackligt förtroendevald 
har inkommit till per-
sonalenheten i Melle-
ruds kommun.

En person, anställd inom 
socialförvaltningen i Melle-
ruds kommun, som är för-
troendevald i fackförbundet 

Vison (tidigare SKTF) an-
mäler att hen utsatts för för-
tal, kontroll med skadande 
syfte, medvetet försvårande 
av arbetets utförande, för-
följelse, förolämpningar, 
ovänlighet, kontroll med 
skadande syfte, utfrysning, 
fråntagande av arbetsupp-
gifter och provocerad upp-

sägning. Kränkningarna har 
enligt anmälaren pågått från 
den 23 mars till 10 oktober 
2020. Bevis i form av do-
kumentation av händelser, 
samt vittnen ska finnas.

HR-chefen Jeanette Sjö-
lund säger att hon tycker att 
det är allvarligt att en per-
son i Melleruds kommuns 

organisation upplevt kränk-
ningar och att en oberoende 
utredare kommer att gå till 
grunden med vad som kan 
ha hänt.

Både från socialförvalt-
ningens sida och från soci-
alnämndens är man över-
raskad över innehållet i 
anmälan.

Morgan E Andersson (C), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, betonar att detta inte 
är en politisk fråga utan en 
fråga som förvaltningen ska 
utreda.

– Det är mycket förvånan-
de, ingen har nämnt något 
om detta på våra möten med 
fackliga företrädare, det är 

inget vi känt till, säger han.
Det framgår inte av anmä-

lan om det är en eller flera 
personer som anmält kränk-
ningar, inte heller om det är 
flera personer anklagelserna 
är riktade mot.

Karin Åström

på den öppna marknaden, 
kommunen har rätt att sälja 
genom direktanvisning efter 
att marknadsvärdet tagits 
fram. 

Kommunen anlitade en 
kvalificerad fastighetsvär-
derare för en värdering av 
Ugglanområdet. Kommun-
styrelsen och dess arbets-
utskott kom med denna vär-
dering som grund fram till 
ett pris för marken Hovdala 
vill bygga på. Den planerade 

byggytan på 1 800 kvadrat-
meter multiplicerades med 
400 (värderingen var 400-
600) kronor per kvadrat-
meter och dividerades med 
den totala tomtytan på 7 500 
kvadratmeter. Det gav ett 
pris på 96 kronor per kva-
dratmeter.

Under den senaste fem-
årsperioden har tomtmark 
sålts för 40 kronor per kva-
dratmeter i Melleruds tätort. 
Kommunstyrelsen anser att 

96 kronor per kvadratmeter 
är rimligt eftersom det inte 
finns någon kö på köpare av 
mark.

– Vi måste se på vad kom-
munen tidigare har sålt för. 
Taxorna beslutas årligen av 
kommunfullmäktige. Om 
de är okej eller inte borde 
möjligtvis ses över. Vi tycker 
det är positivt att det finns 
intresse för att bygga bostä-
der i Mellerud, byggande 
lockar fler och vi se gärna 

att kvarteret Ugglan blir be-
byggt så fort som möjligt. 
Tillväxtchefen har fått i upp-
drag att ta fram förslag till 
hur övriga delar av kvarteret 
Ugglan kan bjudas ut till för-
säljning, säger kommunsty-
relsens ordförande Morgan 
E Andersson (C).

Tomtförsäljning blir rättsligt ärende

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Vi ser 
gärna att  
kvarteret 

Ugglan blir 
bebyggt så 

fort som 
möjligt.

”

Delade meningar råder om priset på mark i kvarteret Ugglan i Mellerud. 

MELLERUD
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 
att sälja 7 500 kvadratmeter tomt i Kvarteret 
Ugglan till Hovdala Utveckling AB till ett pris av  
720 000 kronor (96 kronor per kvadratmeter).

Beslutet var inte enhälligt, 
både KD och KiM reserve-
rade sig mot det. De tyckte 
att priset var för lågt och att 
inte ytan på tomten utnyttjas 
optimalt. Detaljplanen med-
ger både högre och större 
hus än de enplans parhus, 
totalt 18 lägenheter, som 
Hovdala vill bygga.

Den 29 september begärde 
kommunstyrelseledamötena 
Jörgen Eriksson (KiM), Stu-
re Bäckström (KiM), (ersät-
tare i ks) och Daniel Jensen, 
(KD), en laglighetsprövning 
tillika begäran om verkstäl-
lighetsförbud/inhibition av 
beslutet hos Förvaltnings-
rätten i Göteborg. De menar 
att den värdering som gjorts 
av tomtmarken visar att den 
är värd minst 160-240 kro-
nor per kvadratmeter istället 
för 96 kronor.

Ledamötena anser att 
kommunstyrelseförvalt-
ningen gjort fel i sin tolk-
ning av den utförda värde-
ringen, som enligt dem visar 
på betydligt högre värden 
för marken. De framhåller 
förutom det de kostnader 
kommunen haft för köp och 
rivning av de hus som stod 
på tomten, plus kostnader 
för ny detaljplan, 17 miljo-
ner, vilket betyder cirka 500 
kronor per kvadratmeter.

De påpekar även att tomt-

marken inte varit ute till 
försäljning på den öppna 
marknaden, vilket de men-
ar antyder att kommunen 
gynnar enskild, vilket inte 
är tillåtet enligt kommunal-
lagen. 

Yttrande av kommunen

Förvaltningsrätten biföll 
begäran om inhibition den 
2 oktober, vilket innebär att 
beslutet skjuts upp, och be-
gär att Melleruds kommun 
ska yttra sig i ärendet senast 
den 21 oktober. I sitt yttran-
de skriver kommunstyrelsen 
att en kommunal tomt inte 
behöver vara till försäljning 
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10%
utförsäljning
på hela sortimentet

Gardinstänger 99:-
Sammet 129:-/m

Möbeltyg 60-150:-/m

Trikå över 300 
mönster

När nu statistiken 
för vildsvinsavskjut-
ningen för jaktår-
et 2019/2020 sam-
manställs, slutar 
avskjutningen på över  
146 000 vildsvin. 
Detta är en ökning 
nationellt på 30 pro-
cent! Under jaktåret 
2019/2020 sköts cir-
ka 112 000 individer.

De snöfattiga och milda 
vintrarna ihop med några 
väldigt bra år för ekollonen 
gör att vildsvinsstammarna 
fortsättningsvis sprider sig 
i landet. Under senare tid 
har det också kommit en 
del lättnader som till exem-
pel termiska kikarsikten och 
rörlig belysning.
 Under 2020 hoppades 
Svenska Jägareförbundet 
att riksdagen skulle fullfölja 

lättnaderna genom att un-
derlätta privat försäljning av 
vildsvinskött och subventio-
nera trikinprov. 

Detta arbetet är fortsatt 
under diskussion och för-
bundet hoppas få igenom 
köttförsäljningen under vå-
ren.

– Jägarna tar sitt ansvar! 
Nu behövs verktyg för att 
möjliggöra försäljning av 
viltköttet ut till allmänhet-
en, för att fortsätta stimule-
ra ökad avskjutning, säger 
Länskommunikatör Anders 
Sundbäck, Västra Götaland 
Väst.

Jägareförbundet  
Västra Götaland Väst

Jägarna tar ansvar!

Bengtsfors kommun vann 
regionsfinalen i Svenskt vat-
tens kranvattentävling. Det 
innebär att Bengtsfors kom-
mun nu är kvalificerade att 
delta i riksfinalen 18 novem-
ber och tävla om Sveriges 
bästa dricksvatten 2020.

Den segrande kommu-
nen vinner, utöver ära och 
berömmelse, en PR-kam-
panj till ett annonsvärde om 
250  000 kronor för att lyfta 
vattnet och vattenfrågorna.

En kunnig jury med som-
melierer och vinkännare 
smakar och bedömer kran-
vattnet i ett flertal region-
finaler runt om i landet. 
Onsdagen den 14 oktober 
tävlade och vann Bengts-
fors kommun regionfinalen 
i Karlstad.

– Friskt och krispigt, som 
att dricka direkt ur en klar 
fjällbäck, blev motiveringen 
till vinsten berättar Patrik 
Forsberg på kommunens 
VA-enhet.

Gott vatten i 
Bengtsfors kommun

– Vi har tävlat med vat-
ten från Lästvik sedan slutet 
av 1990-talet och hamna-
de bland de bästa i Sverige. 
Vattnet är och har alltid va-
rit superfint i Lästvik! Inga 
kemikalier, bara filtrering 
av partiklar plus UV-ljus 
för säkerhets skull innan det 
skickas ut till våra vatten-
abonnenter, säger VA-chef 
Niklas Ednell.

Nytt tak på Bolstad bygdegård

Från vänster: Martin Gustafsson och Johan Karlsson som sköter takbytet. Per Gustafsson och Lars-Olof Andersson, sekreterare respektive ordförande i Bolstad 
Grinstad byalag och bygdegårdsförening, är nöjda.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Det är dyrt 
med 

sanering av  
eternittak, vi 
hade aldrig 

fixat det 
själva...

”
BOLSTAD 
Eternittaket på Bol-
stad bygdegård sprack 
och det läckte in vat-
ten. Det handlade om 
att antingen stänga el-
ler hitta medel till ett 
nytt tak.

Medlemmarna i Bolstad 
Grinstad byalag och byg-
degårdsförening insåg att 
något måste göras åt det 
läckande taket, om bygde-
gården skulle finnas kvar i 
framtiden. Fastigheten är 
välanvänd, lokalen hyrs ut 
till olika aktiviteter och fest-
ligheter mellan 50-60 gång-
er varje år plus föreningens 
egna arrangemang. Dock 
inte under 2020 på grund av 
covid-19.

– Det är dyrt med sane-
ring av eternittak så vi hade 
aldrig fixat det själva ekono-
miskt. Vi kollade efter bi-
drag och hittade bidrag till 
allmän samlingslokal hos 
Boverket, förklarar Lars-
Olof Andersson, förening-
ens ordförande.

Vissa kriterier måste upp-

fyllas. Föreningen måste 
betala 20 procent själva och 
kommunen ska stå för 30 
procent av kostnaden. Då 
står Boverket för resterande 
50 procent av de dryga 300 
000 kronor arbetet med sa-
nering och takbyte kostar.

– Det var en del arbete 
med blanketter och dylikt, 
men till slut fick vi klarteck-
en från kommunen och Bo-
verket. Vi sökte också bidrag 
från Dalslands Sparbank 
som stöttar föreningar på 
grund av covid-19. Av dem 
fick vi 10 000 kronor, säger 
Lars-Olof, som hoppas allt 
ska komma igång igen så att 
det går att hyra ut bygdegår-
den igen och därmed få in 
pengar. 

Tredje taket sedan 1932

Bygdegården är från 1932 
och detta blir det tredje ta-
ket sedan byggåret. Arbetet 
startade för några veckor se-
dan och lyckligtvis hade det 
inte läckt in särskilt mycket 
vatten så skadorna var inte 
speciellt stora.

– Det var rätt tid att byta 
tak nu. Det nya taket blir ett 
tegelmönstrat svart plåttak, 
berättar Per Gustafsson, för-
eningens sekreterare.

– Melleruds kommun 
var mycket tillmötesgåen-
de, även banken var schysst 
mot oss och det är vi väldigt 
tacksamma för, konstaterar 
Lars-Olof.

Bygdegården betyder 
mycket och är en populär 
samlingsplats som behövs 
finnas kvar. Per brukar 
själv hyra den för att hål-
la utbildningar. Dessutom 
brukar föreningen, som har 
125 medlemmar, anordna 
pubkvällar med trubadur 
och frågesport vår och höst 
samt Valborgsmässofirande 
i Dalaborg. LRF har förmid-
dagskaffe på fredagar var-
annan vecka och varannan 
måndag spelas det kort här. 
Många bröllopsfester, dop 
och 50-årskalas har hållits i 
bygdegården.

Bygdens folk har för öv-
rigt samlat in pengar till 
hjärtstartare dels till bygde-
gården och dels till Grinstad 
lanthandel.

Sista oktober ska takbyg-
get vara besiktat och alla 
papper inne till Boverket.
 

䴀伀䈀䤀䰀嘀䔀䌀䬀伀刀℀
䜀椀氀琀椀最栀攀琀猀琀椀搀㨀 ㈀㈀ 伀欀琀漀戀攀爀 琀⸀漀⸀洀⸀ ㈀㤀 伀欀琀漀戀攀爀 ㈀　㈀　

䈀攀最爀
渀猀愀琀

愀渀琀愀氀

䬀氀愀爀琀 昀爀 猀琀愀爀琀 琀攀氀攀昀漀渀
䤀最渀最猀琀琀渀椀渀最 愀瘀 琀攀氀攀昀漀渀

猀  愀琀琀 搀攀琀 最爀 愀琀琀 爀椀渀最愀 漀挀栀 

猀欀椀挀欀愀 匀䴀匀 洀洀⸀

䔀渀欀攀氀琀 愀琀琀 搀攀氀愀 甀瀀瀀 搀椀渀 戀攀琀愀氀渀椀渀最 洀攀搀

匀昀昀氀攀 ⴀ 씀洀氀 ⴀ 䔀搀 ⴀ 䈀攀渀最琀猀昀漀爀猀 ⴀ 䄀爀瘀椀欀愀 ⴀ 씀爀樀渀最 ⴀ 匀甀渀渀攀 ⴀ 䬀爀椀猀琀椀渀攀栀愀洀渀
　㔀㌀㈀ⴀ　㌀㘀㔀
씀䴀씀䰀

䄀瀀瀀氀攀
匀甀爀昀瀀氀愀琀琀愀 椀倀愀搀
圀椀ⴀ䘀椀 ㌀㈀䜀戀

㌀⸀㘀㤀　㨀ⴀ
⠀刀攀欀⸀瀀爀椀猀 㐀⸀㤀　㨀ⴀ⤀ ㌀㐀㤀㨀ⴀ⼀洀渀 椀 ㈀ 洀渀⤀

䄀瀀瀀氀攀
椀倀栀漀渀攀 匀䔀 㘀㐀 䜀䈀

䬀伀一吀䄀一吀倀刀䤀匀

㐀⸀㤀㤀　㨀ⴀ
⠀伀爀搀⸀瀀爀椀猀 㔀⸀㐀㤀　㨀ⴀ⤀ 㐀㔀㜀㨀ⴀ⼀ 洀渀 椀 ㈀ 洀渀⤀

匀愀洀猀甀渀最 
䜀愀氀愀砀礀 䄀㈀猀
䬀伀一吀䄀一吀倀刀䤀匀℀

㈀⸀㈀㤀　㨀ⴀLäs mer på www.dalsbank.se



MELLERUDS NYHETER – VECKA 43 202012

Anders växte upp i Melle-
rud. Hans mamma fick spe-
la fiol. Egentligen ville hon 
som barn spela piano, men 
sådana var för dyra. 

– Hon lovade sig själv att 
om hon fick ett barn med 
intresse för musik skulle hon 
se till att barnet fick ett, be-
rättar Anders. 

Tillfället kom när Anders 
var fem år. Familjen köpte 
ett piano. 

–  Men jag fick inte spela 
först. Pianot skulle stå till 
sig. 

Innan Anders fick sina 
första lektioner på instru-
mentet började han i or-
ganist Erik Kjells barnkör. 

Med musiken 
som ledstjärna

Vi är många som njutit av Anders Fredrikssons musikkunnande. Vi har hört 
honom som organist och sångare i någon av pastoratets kyrkor, ledare för 
flera av våra körer eller ackompanjatör. De med gott minne kanske också 
minns honom som dansbandsmusiker och de som besöker dragspelsstäm-
mor kanske har stött på honom där. 

Därefter ”den obligatoris-
ka” blockflöjten och till slut 
pianospel för Kjell, Lennart 
Magnusson och senare Hans 
Bäckström. Efter dessa fem 
ytterligare. 

–  Men jag spelade ju på 
pianot innan jag fick lektio-
ner. 

Orgelspel 

Anders gick gymnasiet på 
Birger Sjöberg i Vänersborg. 
Under den perioden började 
han spela orgel för Lennart 
Magnusson, och gick en or-
gelspelarkurs i Karlstad. 

– Då skulle man ut och vi-
kariera som kantor så snart 
som möjligt. 

Så följde tre år på Gei-
jerskolan, folkhögskola i 
Värmland, med kyrkomu-
sikinriktning. 

Där träffade han också sin 
sambo Birgitta.  

– På skolan var det mycket 
körsång. 

När det var dags att ta ex-
amen valde Anders att ge-
nomföra de proven i Göte-
borg. Efter att ha genomfört 
ett antal delprov fick han 
titeln kantor. 

Skolarbete 

Anders hann också med 
några år i skolan. Han gjorde 
vapenfri tjänst på högstadiet 
i Frändefors och var sedan 
under en period vikarie på 
Mellerudsskolorna. 

Så sökte han och Birgitta 

Körresorna 
är viktiga. 

De förgyller 
och stärker 

gruppkänslan.

”
sig till Göteborg. Anders läs-
te musikhistoria och Birgitta 
arbetade. 

Men de återvände till he-
morten och köpte hus här. 
De bosatte sig först i ett litet 
torp i Grinstad, sedan i Karl-
slund, söder om centralor-
ten. 

–  Jag var månskensbon-
de, berättar Anders. När jag 
körde traktorn sena kvällar 
hade jag P2 i hörlurarna. Så 
småningom upptäckte jag 
att allt ljud gick ut genom 
högtalare, så den klassis-
ka musiken dånade ut över 
åkern. 

1989 fick han en heltid 
som kantor, delad mellan 
Holms och Bolstads pasto-
rat. Med detta kom ansvar 
för körerna, något som inte 
var främmande för Anders. 
Han hade sedan 1982 varit 
med i Rostocks manskör. 
Som mest ledde han som 
kantor sex olika körer. 

Dansband och dragspel 

Även om Anders för många 
av oss är mest känd som 
kyrkomusiker och körledare 

har han sysslat med mycket 
annat. 

Under några år var han 
med i Dalsons orkester som 
spelade dansmusik. Bland 
de andra medlemmarna 
märktes Gunnar i Berg och 
Bertil Sandberg, numera 
duon Gubes. 

– Vi hade bland annat ett 
tvåveckors engagemang över 
jul och nyår på Kanarieöar-
na. 

Sedan några år tillbaka är 
han också dragspelare, gi-
vetvis på ett pianodragspel. 

– Dragspelandet är en fin 

avkoppling. Spelar varannan 
tisdag med Brålanda drag-
spelsklubb, mycket trevligt. 

Han uppskattar dragspels-
stämmorna och speciellt det 
så kallade buskspelet. Där 
kan man sitta och spela ihop 
med dragspelare som befin-
ner sig på samma nivå, och 
lära sig av dem som är lite 
bättre. 

Utlandsresor 

Musiken har också givit 
Anders många chanser att 
besöka andra länder. Förut-
om Kanarieöarna har han 
med sina körer besökt Prag, 

PORTRÄTTET

Anders på sin arbetsplats, 
vid pianot i Kyrkans Hus.

En ung Anders vid orgeln. Foto: PrivatÅr 2017 fick Anders Melleruds kommuns kulturpris.
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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
N
1
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

Budapest, Italien, London, 
Skottland, Nordnorge, Fin-
land, Holland och Österrike. 

–  Körresorna är viktiga. 
De förgyller och stärker 
gruppkänslan. 

Han nämner särskilt två 
resor. 1986 var Rostocks 
manskör, förstärkt med 
damröster till en blandad 
kör, tillsammans med Spel-
män och Dansare på Dal i 
USA. De åkte runt och gjor-
de framföranden i svensk-
bygderna i norra USA. 

Han talar också varmt om 
manskörens resa till den sto-
ra dans- och körfestivalen i 
Estlands huvudstad Tallinn. 
Den äger rum på en speci-
albyggd arena i staden. Där 
samlas tusentals körsånga-
re och sjunger för och med 
varandra. 

–  Och dansarna var helt 
fantastiska. 

Bred musiksmak 

Förutom musiken syss-
lar Anders med växthuset, 
grönsaksodling och som-
marstugan. Han är också 
intresserad av antikviteter, 
konst och glas. 

–  Jag spelade lite bowling 
med en av sönerna, men det 
tog slut när han flyttade he-
mifrån. Men det kanske går 
att ta upp igen. 

Han lyssnar mycket på 
musik av alla slag, även om 
den klassiska musiken ligger 
honom närmast. Men han är 
inte främmande för vare sig 
jazz eller rock. 

– Jag lyssnar på allt som är 
bra, det vill säga tilltalar mig. 
Jag känner ofta musiken rent 
fysiskt när jag lyssnar. 

Den stora favoriten är 
Sergej Rachmaninov, (1873-
1943), en rysk kompositör 
som för många mest är känd 
för sina pianokompositio-
ner. 

Tre körer 

Just nu leder Anders tre kö-
rer i Mellerud, Järns sång-
kör, Rostocks Manskör och 
kören Morgonstund, en kör 
för daglediga.  

Och känslan jag får är att 
han tänker fortsätta med det 
under överskådlig framtid. 

–  Körsången är en stor 
del av mitt arbete och min 
glädje. 

Det är något både 
körsångare i Mellerud och vi 
lyssnare tackar för. 

Lars Nilsson 

 

Anders Fredriksson vid flygeln. Foto: Vincent Gal.

Tipsa oss!
Stort som smått, positivt eller negativt!

Har du en idé eller ett tips som du tror kan intressera fler? 

Kontakta Susanne 
susanne@mellerudsnyheter.se | 0530 - 74 50 65

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

Bränsleförbr. 7,9–8,6 l/100 km, CO2-utsläpp 180–193 g/km ( WLTP). Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller t o m 2020-12-15 vid köp av en ny Subaru XV Ridge/Summit och Outback Active/
Ridge/Summit. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal.  *Dubb/dubbfria Continental/Kumho-däck, komfortsats från Calix.  **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

SUBARU XV MED 
RIDGE/SUMMIT-PAKET  

fr. 334.900:– 
(ord. pris fr. 349.900:–)

VINTERPAKET 8.900:– 
17-tums vinterdäck på alufälg och värmare 

med kupéfläkt*. Monterat och klart.  
(VÄRDE 24.000:–)

SPARA ÖVER

30.000:–
Höstrabatt 15.000 kr 
+ rabatterat vinter-

paket
 

SUBARU XV och OUTBACK
VINTERKLAR

OUTBACK MED  
ACTIVE-PAKET 

fr. 329.900:–
(ord. pris fr. 344.900:–) MELLERUD, Sapphultsgatan 6-8, 0530-444 40  

www.roybil.se, Mån–Fre 9–18, Lör 10–14
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MELLERUD 
Förra fredagen var det 
officiell invigning av 
PRO Melleruds nyre-
noverade lokal. Kom-
munstyrelsen kom och 
gratulerade, därefter 
var det öppet hus hela 
dagen. Ett 70-tal hade 
föranmält sig, tolv be-
sökare kunde tas emot 
varje timme på grund 
av covid-19.

En vägg ha rivits ner för att 
ge utrymme till fler sittplat-
ser. Ett 30-tal kan sitta här 
numera, men under coro-
napandemin tar föreningen 
inte in fler än 15 i taget.

Halv tio förra fredagen 
besökte kommunstyrelsen 
PRO-lokalen, KS-ordföran-
den Morgan E Andersson 
(C) önskade lycka till och 
överlämnade en blomma till 
Börje Skoogh, ordförande i 
PRO Mellerud.

– Vi vill tacka kommu-
nen, Dalslands Sparbank 
och Melleruds Bostäder för 
att ni stöttar oss, sade Börje 
Skoogh.

Hovslagare Karlsson

Därefter gav han en kort his-
torik. Melleruds Pensionärs-
förening bildades 22 oktober 
1958 och första ordföran-

den var Rickard Karlsson, 
mer känd som ”Hovslagare 
Karlsson”. Namnet ändrades 
till PRO Mellerud 1964.

När SPF Mellerud starta-
des 1978 minskade antalet 
medlemmar från cirka 500 
till dagens 266. Idag sam-
arbetar de tvåföreningarna 
bland annat med att minska 
ensamheten bland våra äld-
re.

PRO:s verksamhet flytta-
de från lokalen på Kärraga-
tan till dagens lokal år 2014. 
Verksamheten växte sedan 
och för att kunna ta emot 
alla besökare behövdes en 
ombyggnation. Bidrag sök-

tes, bland annat fick man 
25 000 kronor i bidrag från 
Dalslands Sparbanks sats-
ning ”Tillsammans utveck-
lar vi Dalsland” (se artikel 
förrförra veckan) och 20 000 
kronor från kommunens 
bygdepeng till materialkost-
naderna.

Värdefull

– Börje sade förut att kom-
munen är värdefull för PRO, 
jag vill vända på det och 
säga att PRO är värdefullt 
för kommunen. Tack för ett 
jättebra arbete och lycka till 
i era nya fina lokaler, sade 
Morgan E Andersson.

Kommunstyrelsen var först ut att komma och gratulera till den nyrenoverade lokalen. Morgan E Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande överlämnade blom-
mor till Börje Skoogh, ordförande i PRO Mellerud.

Ola Johansson, ABF Mellerud, överlämnade en present i form av en tavla där det 
framgår att PRO och Mellerud samarbetar i Mellerud.

Att ha en 
modern 

samlingslokal 
där man kan 

känna 
gemenskap 
är oerhört 

viktigt.

”

Melleruds kommunchef 
Kalle Petersson var impo-
nerad, det var första gången 
han såg lokalen:

– Att ha en modern sam-
lingslokal där man kan kän-
na gemenskap är oerhört 
viktigt. Att den ligger cen-
tralt och är såhär fräsch är 
också en stor fördel. Med 

Stort intresse för öppet hus

tanke på covid-19 är det vik-
tigt att ha ett sammanhang 
att finnas i.

– Det blev helt otroligt 
bra, jag blev väldigt posi-
tivt överraskad när jag kom 
in här, konstaterade Peter 
Ljungdahl (C).

Lars Andersson, PRO 
Mellerud, informerade om 
den omfattande verksam-
heten. 

– Vi har ett väldigt bra 
samarbete med Kommuna-
la pensionärsrådet KPR, det 
ska ni ha en eloge för, sade 
han och vände sig till leda-
mötena i kommunstyrelsen.

Trubaduren Dan Johans-
son, ABF Åmål, stod för 
underhållning under dagen 
då det var öppet hus för 
allmänheten. Förenings-
medlemmar hade bakat kaf-
febröd och tårtor som besö-
karna bjöds på.
 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Loppisrundan har blivit en riktig tradition
BRÅLANDA 
Brålandabygdens lop-
pisbesökare trotsade 
regnet i lördags och 
kom från både när och 
fjärran. Många vittnar 
om sina fynd och ut-
ställarna var mycket 
nöjda.

Loppiskartan på Google 
Maps, som sträckte sig från 
Rotenäs i Frändefors i sö-
der till Bergsbol i norr, hade 
över 6  000 visningar under 
helgen. Loppisen hade ock-
så fler utställare än som var 
fallet hösten 2019. Här fanns 
såväl etablerade som nya ut-
ställare, med en bra mix på 
utbudet.

– Tidigare år har vi även 
tryckt upp papperskartor 
som besökarna kunnat häm-
ta, men på grund av covid 
-19 så valde vi att inte ha 
det denna gång. Skulle nå-
got ställe exempelvis bli in-
ställt på grund av sjukdom, 
så ville vi snabbt kunna 
göra förändringar och få ut 
rätt information, förklarar 
Christina Milén Jacobsson, 
Företagarföreningens ordfö-

rande tillika samordnare för 
loppisrundan

Tidigt på plats

På många av de ställen som 
fick besök av Melleruds 
Nyheter, var man flera om 
utställarborden. Det var fa-
miljeloppis, släktloppis och 
kompisloppis. Från loppisen 
i Kärr berättar Lars Sand-
gren att besökarna fanns på 
plats från första stund, ja 
kanske även några minuter 
innan:

– Vi har ju varit med någ-
ra år, så här vet man ungefär 
vad man kan hitta. Här finns 
något för alla, oavsett om 
man är samlare eller barn 
som letar böcker och dylikt.  

– Jag skulle vilja ge en stor 
eloge till årets utställare, 
som tänkt på det här med 
smittskyddet och både ställt 
fram handsprit samt gjort 
åtgärder och uppmuntrat till 
att inte trängas, säger Chris-
tina Milén Jacobsson avslut-
ningsvis.

Ing-Marie Norrman

 Anna Teodorsson från Mellerud kollar bland porslin och lampor på loppisen i 
Årbol. Hon tycker det är jättebra med en sådan här samlad loppisrunda.

MELLERUD
I fredags fick besö-
karna till Ekorrboden 
i Mellerud en alldeles 
egen hunduppvisning.

Bakom idén står Margareta 
Bohlin, som driver Ekorrbo-
den, och Monica Svensson, 
som brukar handla här.

– Jag brukar ha med mig 
min hund Ixa, som älskar 
att bära allting. Margareta 
frågade om vi kunde visa lite 
saker som vi tränar på, be-
rättar Monica.

Först visade ekipaget upp 
specialsök, Ixa letade då 
upp ett flertal utlagda gum-
mibitar. Sedan bjöds det på 
konster, såsom snurra,  rulla, 

skälla, backa och hämta sa-
ker. Ixa fixade också att dra 
av matte hennes sockar och 
tröja.

– Jag har tränat henne i att 
till exempel hämta en tallrik 
eller glas från golvet. Kan 
vara bra om man tappat nå-
got. Ixa älskar att bära saker, 
det ligger i hennes gener. Jag 
vill visa att hundar kan vara 
behjälpliga i vardagen, för-
klarar Monica.

Ixa är åtta år gammal, 
egen uppfödning och fjärde 
generationen curly coated 
retriever hos Monica.

Susanne Emanuelsson

Monica och Ixa
visade upp konster

Monica Svensson och hennes curly coated retriever Ixa visade upp både speci-
alsök och konster som att hjälpa matte av med tröjan, som på bilden.
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Från A till Ö

Annonsera i A-Ö 
Minsta tiden för medverkan är 3 mån
Kontakta Christina Svensson Callh 0530-74 50 62 

eller christina@mellerudsnyheter.se 

120:-/vecka
3 rader + rubrik. 10:-/extra rad
Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

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

ALLTJÄNST

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

BILDELAR

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

BILSERVICE

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

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

DJUR, TRÄGÅRD & LANTBRUK

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

DIESELSERVICE – TRANSPORTBILSSERVICE

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

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

DÄCK & DÄCKVERKSTAD

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

ENTREPRENAD

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

FÄRG

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

GLASMÄSTERI

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

GOLV

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

MASSAGE 

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

MÖBELTAPETSERARE

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

PIZZERIA

Smådjursveterinären Åmål-Säffle ..................0532-160 02
Specialkompetens på smådjur. Vid järnvägsstationen i Åmål, Drottning 
Kristinas väg 2. • Bokning varje dag • www.smadjursveterinaren.se
info@smadjursveterinaren.se

SMÅDJURSVETERINÄR

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

STUBBFRÄSNING

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

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

TJÄNSTER

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

TRÄDFÄLLNING

Svens Entreprenad AB
Vi hjälper dig med din trädgård! ............................ Marie 076-229 24 55 
................................................................................ Sven 076-863 79 24
info@mariestradgardstjanst.se • www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

VÄRMEPUMPAR

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

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

Veteranpoolen .......................................................... 0530-72 50 50
Vi hjälper dig städ och hemtjänstservice. Ring Veteranpoolen!  
Maila mellerud@veteranpoolen.se

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

STÄD

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

DALSKOG
En lagerlokal/lada intill sågverket i Dalskog 
brann ner till grunden i lördags natt. Larmet in-
kom 23.20.

Äldre lagerlokal brann ner till grunden

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Byggnaden beskrivs som ett 
rivningsprojekt och enligt 
den Uddevallabo som äger 
fastigheten fanns där till ex-
empel bilar, diverse bildelar 
och skrot, men inget av vär-
de.

Räddningstjänsten från 
Mellerud, Åsensbruk och 
Brålanda möttes av en fullt 
utvecklad brand, fastigheten 
var helt övertänd. Det hade 
även börjat brinna i väggen 
och taket på en angränsande 
byggnad där bland annat bå-
tar förvaras.

– Vi fokuserar på att skyd-
da de två närmaste byggna-
derna. Vi håller också på att 
släcka branden i den intillig-
gande byggnaden, sade styr-
keledaren Patrik Tellander. 

Släckningsarbetet avsluta-
des vid 03-tiden på natten.

Det var ingen el framdra-
gen till lokalen. Polisen har 
inlett en förundersökning 
om allmänfarlig vårdslöshet.

Inga personer skadades 
vid branden.

När räddningstjänsten anlände till platsen var lokalen redan helt övertänd. Man fick fokusera på att branden inte spred sig. Plåten på 
grannfastigheten till höger blev svedd av elden, det brann även i kanten på taket.
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HANDBOLL
I fredags gästade Melleruds 
handbollsdamer serieledan-
de Uddevalla HK. Mellerud 
hängde med bra under drygt 
20 minuter, sedan drog 
Uddevalla undan till 13-10 
i halvtid. Andra halvlek blev 
ungefär som den första och 
genom en gedigen laginsats 
med bra försvarsspel höll 
Mellerud siffrorna nere till 
26-19. En avgörande faktor 

var Uddevallas målvakt som 
storspelade hela matchen 
igenom. 

Michael Mjörnestål, som 
coachar laget på matcherna, 
var nöjd med sitt lag. 

– Vi gick runt på hela 13 
spelare, vilket bådar gott för 
framtiden. 

En detalj är att laget sak-
nar tränare. Istället sköter 
spelarna träningarna själva, 
enligt Michael på ett ut-
märkt sätt. 

Målgörare mot Uddevalla: 
Caroline Falk och Drenushe 
Bytyqi 7 var, Emma Mjör-
nestål och Emma Glimblad 
2 var, samt Maja Berg 1. För 
Emma G var det hennes för-
sta mål någonsin i A-laget. 

Nu har laget speluppehåll 
några veckor. Nästa match 
är hemma mot Stenungsund 
7 november. 

Lars Nilsson

 

BOWLING
I lördags var Håvås BK 
på besök i Trollhättan. 
Som brukligt när man 
spelar borta hade laget 
två matcher. 

I den första besegrades 
Trollhättan Dolphins med 
16-4. Bästa poängmässigt 
för Håvås var Crister Gra-
nath på 785, följd av Morgan 
Tellander på 772 och Jörgen 
Rosén med 751. 

I andra matchen vann 
Mellerudslaget mot BK 
Strömkarlen med 18-2. Här 
slog Morgan T 856 och Cris-
ter G 829. Dennis Lindblom, 
nyförvärv från Skrufscha 
som blev spelklar i torsdags, 
var trea på 789. 

Ungdomsspelaren Marcus 
Rundström gjorde en fin in-
sats med 698 respektive 730 
poäng. 

– Han kan bli hur bra som 

helst, säger Morgan Tellan-
der. 

Efter sex raka segrar ligger 
Håvås etta i tabellen. Men 
serieseger kommer inte att 
räcka för avancemang till di-
vision 2. Eftersom förbundet 
inför nästa säsong lägger om 
serierna kommer det även 
att behövas ett kvalspel. 

Lars Nilsson 

Segerraden fortsätter  Ny hedersam förlust 

Dalslands Sparbank söker flera nya medarbetare. 
Från Kassa/Kundtjänst, privatrådgivare till företagsrådgivare.

Gå in och läs mer om våra lediga jobb på 
 www.dalsbank.se/ledigajobb

Är det dig vi söker? 

2020

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

BANK

SPA
RBANKERNA

2020

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

BANK

SPA
RBANKERNA

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

ÅSENSBRUK
Nu på lördag kommer det   bli extra spännande 
för Tomas Blom och  hans familj från Åsensbruk 
när V75 körs på Örebro. Bakom startbilen i lopp 
V75-2 startar nämligen deras och ägarkollegors 
fina märr Kantens Rose som radat upp segrar på 
sistone.

Stall i Åsen prövar lyckan på V-75

Hela familjen Blom är engagerade i sina hästar. Här ses Maja med årsfölet Kantens Beauty, Tomas och Sara med 16-åriga 
Chivas Bluegrass. Mamma Anna-Karin var indisponibel för dagen. Foto: Privat.

Tomas Blom har i samarbete 
med olika ägarkonstellatio-
ner och inte minst familjen 
varit involverad i travspor-
ten i trettiotalet år. På går-
den Kanten har han på ama-
törbasis verkat med både   
träning och uppfödning.

Det började med att han 
köpte en fölmärr, Erendis, av 
travlegenden Bertil Jansson 
i Dansbo. 1992 födde hon 
Kantens Guy, e. Rosalind’s 
Guy, som skulle bli en trav-
säker tuffing som gav Tomas 
och kompisgänget blodad 
tand. Under sin karriär, 
då han även en tid fanns i 
proffsträning hos Magnus 

Jakobsson på Färjestad, tog 
han 15 segrar på 45 starter. 
En gaffelbandskada satte 
stopp för tävlandet 2003 och 
efter det har han levt pensi-
onärsliv hemma på Kanten 
och är än idag, 28 år gam-
mal, ”still going strong”.

Nästa framgång för stall 
Blom kom när man köpte 
välstammade Civas Blue-
grass (Pine Chip- Olympia 
Sund) från Eriksunds stute-
ri. Hon startade 69 gånger, 
vann nio vinster under en 
sex år lång tävlingsperiod, 
men mot slutet var inte mo-
tivationen på topp. I sista 
starten hade hon Johnny 

Kämpen Kantens Guy, 28 år, har gett amatörtränare Tomas Blom många trevliga 
travminnen. Foto: Privat.

Att loppet är 
utskrivet 

endast för 
ston ser jag 

som en 
fördel

”
Takter i sulkyn i ett lopp som 
oplacerad på Åby och efter 
loppet sa Johnny till Tomas:

– Det känns som hon vill 
bli mamma.

Satsade på avel

Tomas och övriga ägare lyd-
de rådet och de beslöt att 
satsa rejält i aveln. Under 
en tvåårsperiod fanns Chi-
vas Bluegrass på ett stute-
ri i Normandie, Frankrike 
och där födde hon Kantens 
Cash, e. Ready Cash, och ef-
ter hemkomsten 2015 kom 
Kantens Rose efter samma 
stjärnhingst till världen. Se-
dan dess har hon vilat upp 
sig i mammarollen tills i 
våras då hon födde ett vack-
ert stoföl, Kantens Beauty e. 
Prodigous.

Avkommorna till Ready 
Cash har inte bara ärvt pap-

pans strålande travgener 
utan många av dem har även 
fått ett svårtyglat lynne. Det 
senare har Tomas kämpat 
med på Kantens Rose som 
inledde karriären med två 
raka och spåddes i lysande 
framtid. 

Stortränaren Bergh

Sedan började hon strula 
och blev flera gånger bort-
tagen ur lopp på grund av 
oregerlighet. I vintras togs 
därför beslutet att skicka 
syskonparet till stortränaren 
Robert Bergh, ett beslut som 

hittills visat sig mycket lyck-
at. Kantens Rose har på sina 
åtta starter i Berghs regi ta-
git fem imponerande segrar, 
den senaste på Solvalla i fre-
dags med lärlingen Dwight 
Pieters i sulkyn. Framgång-
arna har inneburit många 
startpoäng som nu gett 
henne en plats på V75-2, ett 
Ungdomslopp över 1609m 
auto och denna gång får hon 
Kevin Oscarsson i vagnen.

Hästen har visat storform 
och imponerat storligen i 
de senaste starterna och vid 
ett normalt löpningsförlopp 

måste hon tillskrivas goda 
chanser till en topplacering. 
Men det faktum att det bru-
kar bli frisk körning i Ung-
domslopp och att loppet 
går över kort distans oroar 
Tomas: 

– Kortlopp är inte Rosas 
önskedistans så spår sju kan-
ske är lite långt ut på vingen. 
Jag är givetvis optimist men 
känner till motståndet allt 
för dåligt men att loppet är 
utskrivet endast för ston ser 
jag som en fördel, säger han.
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FöretagsGUIDEN Behöver du hjälp?

Anlita våra LOKALA småföretagare

Hundtjänster

.se 

Hundkurser 
Vår & Höst

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Fotvård

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Renovering

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

TV-installatör

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

VVS

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Snickare

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Bowling

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

Trädgårdstjänster

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggställningar

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickare

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

Entreprenad

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Golvläggare

Allt inom golv 

och mattor

Städ

070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

Psyokoterapeut

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Glasmästare

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Friskvård

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Stenhuggeri

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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 740Bildelar Foder

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

Snickare

olesensbygg@gmail.com

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

Trädgårdstjänster

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

Trädgårdstjänster

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

Målare

ANNONSTORGET
Med en annons under Köp & sälj når du ca 10.800 hushåll och företag i 
Mellerud, Brålanda, Frändefors, Bäckefors och Tösse.  
Melleruds Nyheter förbehåller sig rätten att neka annonser som kan 
liknas med yrkesmässig verksamhet vilket avgörs av annonsens innehåll. 
Melleruds Nyheter tillåter inte försäljning av kattungar yngre än 12 veckor 

och hundvalpar yngre än 8 veckor - det måste stå i annonsen att djuren 
inte säljs yngre.
Annonsen kostar 100:- får innehålla 100 tecken inkl. mellanslag, 
kommatecken och punkter.
Därefter debiteras 35:- per extra rad. Bild kostar 60:- extra

Maila in din annons till annons@mellerudsnyheter.se Föreningar annonserar gratis om det som rör befintliga medlemmar, 
ej årsmöten

 RADANNONSERING FÖR  
PRIVATPERSONER & FÖRENINGAR

Många vet inte att ditt företag finns – innan de sett din annons! 
Vi hjälper dig! Kontakta oss för mer information 

 annons@mellerudsnyheter | 0530-125 40

INNEBANDY
Melleruds IBK:s söndagsbesök i Göteborg för mö-
tet mot Utbynäs SK började bra. 

Efter 1.21 i första perioden gjorde Leo Larsson 1-0 för Mel-
lerud, assisterad av Filip Falander. Glädjen höll i drygt fem 
och en halv minut, sedan kvitterade hemmalaget och tre mi-
nuter senare tog de ledningen. I första pausen stod det 6-1 
till Utbynäs. 

I andra halvlek fortsatte Utbynäs mata mål. En liten tröst 
kom efter 13.04 när Anton Flodin reducerade till 2-9, assiste-
rad av brorsan Oskar. Perioden slutade 7-1 till hemmalaget. 

Tredje perioden slutade 0-8 med mellerudsögon sett, och 
slutresultatet skrevs till 21-2.  

Nästa match för Melleruds IBK är nu på söndag när man 
tar emot Stenungsunds IBK i Rådahallen. 

Lars Nilsson 

Motigt för innebandyn

Uthyres

• Lägenhet i Åsensbruk
2 rok, möblerad. Pris 5.500:-/mån 
inkl. värme och TV. El tillkommer. 
Deposition 11.000:- Tel 072-03 84 085

Köpes

• Glasveranda
samt halvmåneformade gamla 
fönster. Tel. 0790-27 07 43
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Melodikrysset v.43 - 24 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:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v. 43 – 24 oktober

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

     

PREDIKOTURER

Gör det i Melleruds Nyheter!
annons@mellerudsnyheter.se 
eller 0530-125 40

Vem vill du 
gratulera?

V  edakslä rå

V are  L  nossra
* 2 a itsugu  1 139   

h   sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

9 o rebotk  2  020

L ane   hco K  kirE-lra
M nagro   hco A  eiraM-nn

M leaki   hco H  anele
B nrabnra   dem f  rejlima

S tkäl   hco v  rennä

S  aräk uD ttog armul
H  tlla röf kcat va

D  trojg u
V  aräb taträjh i llaks i

D  tsujl ennim tti
o  .trots hc

B i mur regä negninvarge  
k  .etsamrän ed va nester
S  es.sunof.rodissennim e

DÖDSFALL

Konfirmander i Holms kyrka

Söndag 6/9 kl. 11.00. Från vänster:ledare: Pär-Åke Henriksson (präst), Martin Niklasson (pedagog) och Ewa Widell (pedagog). 
Konfirmander: William Ottosson, Jonathan Åkerstedt, Ebba Gustavsson, Mirjam Johnsson Bergman och Aron Andersson 
Nord

Konfirmander i Melleruds pastorat som konfirmerades 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 Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer med max 50 personer per samling.

Vår arbetskamrat

Maria Fritzson
har lämnat oss i stor sorg 

och saknad
Hemtjänsten och 

 hemsjukvården, Brålanda

V  edakslä rå

Å ek  A  nossredn
* 6 j irauna  1 339   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

13 o rebotk  2  020

E  ROVI
C anira   dem f  jlima
M leahci   hco J  ynne

m  jlimaf de
R nilso   dem f  jlima
J ymmi   dem f  jlima
S tkäl   hco v  rennä

N   iv rä sso moni snatsnogå
a  .snammasllit ditll

B  .tehllits i reks negninvarge

Den 19:e oktober fyllde Saga 
10 år. Grattis till världens 
bästa unge, vi älskar dig!

Kram mamma och pappa

Grattis!

Grattis världens underbaras-
te Julia som fyller 10 år idag 
den 21/10. Jag älskar dig till 
månen och tillbaka i oänd-
lighet.

Mamma

MELLERUD
Smyrna: Ons 18 Bibelklass 
– för dig som vill lära mer 
om bibeln. Tor 17 Språkcafé. 
Fre 18 Fredax – barnsamling. 
Sön 11 Gudstj. i Smyrna, 

Åsensbruk, bilar 10.30 fr. 
Smyrna, Mellerud. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sön 11 
Gudstj. Henrik Olsson, Öck-
erö. Tis 18 Scout. 

V  aräk rå

B orbra  
M  nossunga
* 23 j irauna  1 539   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

16 o rebotk  2  020

R ynno   hco A  eciuoL-nn
F  annA ,nilaM ,kirder

m  rejlimaf de

A  tekcym uD vag tetil v
A  rem uD vag ejdälg v
A  .tlla uD vag kelräk v

 

B i mur regä negninvarge  
S   gadsrot akryk sdurellåk
5 irflaV .00.31.lk rebmevon  
k temmokläv akiL .lesdäl  
s avåg ne rä ammolb ne mo  
t   aiv nednofrecnaC lli
m  es.sunof.rodissenni

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstad kyrka för 
Sune Jacobson. Som inled-
ningsmusik spelade solisten 
Jörgen Andersson ”O store 
Gud” av C. Boberg på trumpet. 
Som inlednings på akten fram-
förde solist Camilla Svensson 
”Strövtåg i Hembygden” av G. 
Norén och B. Dixgård. Akten 

förrättades av Lars-Åke Pe-
tersson och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249, 42 samt 
285.Anders Fredriksson sjöng 
under akten solosången ”Säg 
minnes du psalmen” av O. 
Merikanto. Camilla Svensson 
sjöng ”Jag fick låna en ängel” 
av S. Clamp.

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

BRÅLANDA
Smyrna: Sön 16 Ekume-
nisk gudstj. i Equmeniakyr-
kan. Bo Arwedahl, Anette J 
Carlson, Thomas Holmström 
m.fl..
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Mån-fre 18 Gemensam 
bön för Brålanda i entrén till 
Equmeniakyrkan Brålanda. 
Sön 16 Brålanda Ekumenisk 
gudstj. Bosse Arwedahl, Ber-
til Gustavsson m.fl. Se hem-
sidan och instagram; equme-

niakyrkansodradal.se.
Brålanda: Sön 16 Eku-
menisk gudstj. i Equmeni-
akyrkan, Bosse Arwedahl, 
Anette J Carlson, Thomas 
Holmström m.fl. Mån-fre 18 
Gemensam bön i Equmeni-
akyrkans entré. Mån 15 An-
dakt m fika i fsh. 
Sundals-Ryr: Fre 18.30 
Lovsångskväll i fsh. Sön 11 
Gudstj. m nattv. i fsh. Tho-
mas Holmström.
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 Hög-
mässa med Margareta Ols-
son. Tis 11 Andakt på Ring-
hem.

JORDFÄSTNING
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Nu är det snart vinter och halka här! 

Verkstad och butik 7.00-16.00

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

Hjulhyte från

299:-

Passa på att boka ditt däckbyte 
redan nu på våra verkstäder. 

Checka in dina hjul på vårt 
däckhotell, då ingår byte, 
tvättning och förvaring. 

Mellerud 0530-444 44 • Bengtsfors 0531-719 93

Från
595:-/säsong

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

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 Född 2010 
13:45 Muren 
14:45 K-märkta ord 
14:50 Morfar opp i dagen 
16:15 Strömsö 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Den svenska dansbands-
 historien 
21:30 Framtiden runt hörnet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Diagnosresan 
23:00 Klartänkt 
23:10 Lärlabbet 
23:25 Tänk till talkshow 
23:40 Skavlan 
00:40 Veckans brott 
01:10 Prio 1 – i förövarnas spår
01:45 Rederiet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Au pair på Hawaii 
16:45 Kari-Anne 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus 
18:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:15 Kalla krigets hemligheter 
19:25 Korta tv-historier 
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 Barn som säljer droger 
22:45 Good gaming 
23:00 Kulturveckan 
23:30 Vetenskapens värld 
00:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
01:15 Kalla krigets hemligheter
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 Dröm... 
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 
02:55 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
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 
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 
02:00 MacGyver 
02:55 USA-valsdebatt: Trump 
 vs Biden 
04:35 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa med Sofia 
09:30 Strömsö 
10:00 Go’kväll 
10:45 Arkitekturens pärlor 
10:55 Den svenska dansbands-
 historien
11:25 Framtiden runt hörnet 
11:55 Svenska nyheter 
12:25 Trump: Fyra år från insidan 
13:15 Uppdrag granskning 
14:15 K-märkta ord 
14:20 Columbo 
15:30 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Sorgen och jag 
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: The fight 
00:05 Svenska nyheter 
00:35 Född 2010 
01:35 Sommaren 85 
02:20 Prio 1 – i förövarnas spår 
02:55 Anslagstavlan 
02:59 USA-val 2020: President-
 valsdebatt 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15:15 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 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 Fotboll: EM-kval 
20:00 Världens natur: De sju 
 kontinenterna 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 120 slag i minuten 
00:35 Min röst: Minun ääni 
01:05 Good gaming 
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 Kvinnan i rummet 
01:15 Känslan av ett slut 
03:30 En plats i solen: 
 Sommarsol 
04:25 Younger 
05:00 Dr Phil 

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 Om Inga 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 And then we danced 
23:35 Barn som säljer droger 
00:05 Utan syn och hörsel 
 – så jävla rättslös 
00:35 Värsta listan 
01:05 Kulturveckan 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa med Sofia 
09:30 Go’kväll 
10:15 Sorgen och jag 
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 
15:40 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 
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 
05:00 Sverige idag 
05:30 Go’kväll 

06:15 Fråga doktorn 
07:00 Uppdrag granskning 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Hem till byn 
13:00 Enduro: Gotland Grand 
 National
16:00 Basket: Svenska 
 Basketligan 
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 
21:50 Måste gitt – serien 
22:20 Rapport 
22:25 Magic Mike 
00:10 Strange days 
04:45 Sverige! 
05:15 Go’kväll 

08:00 Universitetets 
 djursjukhus
08:30 Au pair på Hawaii 
09:00 Min röst: Minun ääni 
09:30 Enduro: Gotland Grand 
 National 
11:00 Modern och dottern 
13:00 Kari-Anne 
13:30 Under klubban 
14:00 Utrikesbyrån 
14:30 Kulturveckan 
15:00 Babel 
16:00 Rapport 
16:05 Minnen 
16:20 Ekonomibyrån 
16:50 Vetenskapens värld 
17:50 Glimt av Norge 
18:05 MP3 – piraterna som 
 skakade skivbolagen 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Madame Bovary 
22:15 Kulturstudion 
22:20 Erkännandet 
23:05 Ungar 
23:45 Utrikesbyrån 
00:15 Tjejer gör lumpen 
00:45 Sista piraterna på Söder 
01:15 Korna i Djurarpsdalen 
01:45 Sportnytt 

05:55 Dr Phil 
06:55 Kockarnas kamp 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Idol 
13:00 Idol – resultatshow 
13:25 Anders knackar på 
14:30 Hockeylördag 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
19:55 Lotto, Joker och Dröm... 
20:00 Så mycket bättre 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Unga Astrid 
00:55 Collateral 
02:15 En plats i solen:
  Sommarsol
03:15 Younger 
05:00 Dr Phil 

06:00 Strömsö 
06:30 Sverige! 
07:00 Skavlan 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Hem till byn 
12:50 Anslagstavlan 
12:55 Ishockey: SDHL 
15:00 Basket: Svenska 
 Basketligan 
17:00 Du Clarar mer än du tror 
17:30 Arkitekturens pärlor 
17:40 Mötet 
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 

09:00 Om Inga 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Madame Bovary 
13:55 MP3 – piraterna som 
 skakade skivbolagen 
14:50 Korta tv-historier 
15:00 Värsta listan 
15:30 Universitetets djursjukhus
16:00 Rapport 
16:05 Mästaren 
16:30 Tjejer gör lumpen 
17:00 Aucune idée 
17:10 Kortfilmsklubben 
17:52 Hitta hem 
18:00 Älskade koskit 
18:30 Vloggarna 
19:00 Världens natur: De sju 
 kontinenterna 
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån: Vägen 
 till Vita huset 
22:55 Gudstjänst 
23:40 Ekonomibyrån 
00:10 Språknyheterna 
00:40 Svenska förklarad 
01:00 Kari-Anne 

05:55 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Så mycket bättre 
13:25 Decenniets mästerkock 
14:25 Drottningarna 
15:25 Bytt är bytt 
16:25 Mumbo jumbo 
16:55 Bonde söker fru 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Lego masters Sverige 
21:00 Hellenius hörna 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:10 Top dog 
23:05 Wallander: Vittnet 
01:05 Södermannen 
02:05 Stockholmspolisen 
03:05 En plats i solen: 
 Sommarsol 
05:00 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 
23:55 Hawaii five-0 
01:00 Law & order 
02:00 MacGyver 
03:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst
05:00 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 Trump och komikerna 
 – humorkriget 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 The level 
00:00 Hawaii five-0 
01:00 Law & order 
02:00 MacGyver 
03:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst
05:00 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa med Sofia 
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Landet runt 
12:15 Mötet 
12:30 Sverige! 
13:00 Muren 
14:00 Sveriges starkaste familj 
15:00 Arkitekturens pärlor 
15:10 Kärlek 65 
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 Våra barns hemliga liv 
21:00 Barnmorskorna 
21:30 Program ej fastställt 
21:45 Mötet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Fotbollsstudion 
23:00 Louder than bombs 
00:45 The sinner 
01:30 Rederiet 
05:00 Sverige idag 
05:30 Sverige! 

11:30 Vloggarna 
12:00 Rapport 
12:05 Ut i naturen 
12:45 Aucune idée 
12:55 Kortfilmsklubben 
13:37 Hitta hem 
14:00 Att långsamt försvinna 
15:00 Drömhuset 
16:00 Rapport 
16:05 Fråga doktorn fakta 
16:15 Gudstjänst 
17:00 En biografmaskinists död 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Om Inga 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Drömmen om Bali 
22:15 Språknyheterna 
22:45 Nåt måste göras 
23:15 Agenda 
00:00 Tjejer gör lumpen 
00:30 Utrikesbyrån 
01:00 Älskade koskit 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

11:30 Älskade koskit 
12:00 Rapport 
12:05 Ut i naturen 
12:45 Äventyrsfamiljen 
15:00 Drömhuset 
16:00 Rapport 
16:05 Fråga doktorn fakta 
16:15 Agenda 
17:00 Off radar 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Glimt av Norge 
18:15 Fotboll: EM-kval 
20:45 En biografmaskinists död 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Erkännandet 
23:00 Min röst: Minun ääni 
23:30 Om Inga 
00:30 Drömmen om Bali 
01:00 Vloggarna 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa med Sofia 
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Diagnosresan 
11:30 Klartänkt 
11:40 Lärlabbet 
11:55 Tänk till talkshow 
12:10 Den gröne slaktaren 
12:35 Du Clarar mer än du tror 
13:05 Fråga doktorn 
13:50 Våra barns hemliga liv 
14:50 Fotbollsstudion 
15:20 Hundra dragspel och e... 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Född 2010 
21:00 En våldsam kärlek 
21:30 Veckans brott 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Trump: Fyra år från insidan 
23:20 Sorgen och jag 
00:20 Grantchester 
01:05 White wall 
01:50 Rederiet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 



Vi köper din bil!
-

Snabbt, smidigt och du får rätt betalt
-

Ring Mikael 0768-034 334 eller Morgan 0768-034 335

Sparbankernas kunder mest nöjda i 
banksverige 2020. 

Välkommen till din lokala Sparbank i Dalsland.
För andra är Dalsland en liten del av Sverige 

men för oss betyder Dalsland allt. 
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Vi        Dalsland

nersborg vid en våtmark, 
därefter besöktes Christian 
Håkansson på Gunnarsberg 
Ekolantbruk AB för visning 
av ett läge där det planeras 
att anläggas en våtmark. 
Dagen avslutades vid fosfor
dammen på Bäckens gård i 
Grinstad. Morgan Johans
son från Naturvårdsgruppen 

Inspirerande 
om våtmarker 
och fosfor-
dammar

Henrik Ekstrand t.v, Dalslands Miljö- och Energiförbund och Morgan Johansson 
från Naturvårdsgruppen, här vid fosfordammen på Bäckens Gård.

Åsa Flodin, Länsstyrelsen, som var en av arrangörerna för dagen om våtmarker och fosfordammar.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

GRINSTAD
I torsdags hölls en inspirationsdag kring våtmar-
kers och fosfordammars skötsel. Ett av besöken 
var på Bäckens Gård i Grinstad. Här byggde fa-
miljen Hilmér en fosfordamm för drygt tio år se-
dan. 

En fosfordamm renar vatt
net främst från näringsäm
nena fosfor och kväve, vil
ka bidrar till övergödning i 
vatten när de följer med vid 
avrinning från jordbruks
marker. Den bistår även 
till att öka den biologiska 
mångfalden.

Som arrangörer stod 
Länsstyrelsen Västra Göta
land och LEVA – Minskad 
övergödning i Lillån på Dal
boslätten. LEVA står för lo
kalt engagemang för vatten 
och är ett nationellt projekt 
som arbetar för att förbättra 
vattenkvaliteten i utsatta och 

värdefulla vattendrag och 
innefattar i nuläget 20 pilot
områden. Ett sådant område 
finns på Dalboslätten och 
de fick ett statligt bidrag på 
närmare sex miljoner kro
nor 2019 och omfattar hela 
Dalboslätten fram till 2023. 
Syftet är att minska över
gödningen i vattendragen, 
förbättra vattenkvalitén och 
samtidigt behålla en hållbar 
och effektiv livsmedelspro
duktion.

Planerar våtmark

Dagen startade i Nygårds–
ängens naturreservat i Vä

bistod med kunskap om våt
marker och fosfordammar 
under hela dagen.

– Fosfordammar är en 
väldigt bra och kostnadsef
fektiv åtgärd för att minska 
fosforläckage till vattendrag. 
Det är en frivillig åtgärd och 
det är glädjande  att många 
är intresserade av att an
lägga dem, säger  Henrik 
Ekstrand, vikarierande pro
jektledare på Dalslands mil
jö och Energiförbund.

Räddningstjänsten åkte på 
ett larm strax före 02.00 på 
måndagsnatten om miss
tänkt påkörd person vid 
plankorsningen på Kroppe
fjällsvägen i Dals Rostock. 
Det var tåget som hade kört 
på något i plankorsningen. 

Räddningstjänsten leta
de dels på platsen och dels 
längs rälsen, utan att hitta 
något. Det visade sig, efter 
att man kontrollerat tåget, 
att det handlade om något 
slags djur.

Tåg körde på djur

Fri parkering året ut
Vid sitt sammanträde i augusti beslutade regionstyrelsen att 
personalparkeringarna vid Västra Götalandsregionens sjuk
hus blir fortsatt avgiftsfri året ut. Den avgiftsfria parkeringen 
innebär minskade intäkter om cirka 1,8 miljoner kronor per 
månad. För personalen kan gratis parkering innebära att de 
förmånsbeskattas.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri par
kering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregi
onen (VGR) under perioden 16 april 2020 – 31 augusti 2020. 
Västtrafik AB håller igång kollektivtrafiken som vanligt och 
har gjort allt de kan för att få en säkert och smittfritt resande 
men det kan vara trångt i rusningstrafik.

För att fortsatt ge möjlighet att ta bilen till jobbet och 
underlätta resor till och från arbetsplatsen i samband med 
covid19 beslutas om kostnadsfri parkering för vårdpersonal 
vid sjukhus i VGR under perioden 1 september 2020 – 31 
december 2020. Beslutet gäller endast på personalparkering
ar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter.

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Fräck stöld
En hjärtstartare stals vid 
Erikstads bygdegård någon 
gång mellan 1014 oktober. 
Den som har upplysningar 
om stölden kan kontakta 
polisen.


