
VECKA 44 – 2020NR 40 • ÅRG 27
k-bygg.se

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

Välkomna!

Öppettider
Allhelgona

Mån-tor 6:45-18
Fre 6:45-13
Lördag Stängt

Ökning av covid-19
Nu har man konstaterat covid-19-smitta dels hos personal inom hemtjänsten i Melleruds kommun och dels 
hos en elev på Karolinerskolan i Dals Rostock samt en elev på Rådaskolan i Mellerud.
   Kommunen samarbetar med Smittskydd i Västra Götaland och Närhälsan i Mellerud för att förhindra 
vidare smittspridning. Smittspårning pågår, såsom screening av personal och brukare.

– Sidan 3 –

Skydda dig mot bränder
Sidan 9

Workshop för kulturskolor
Sista sidan

Barnens dag firades i Frändefors under söndagen. I teaterföreställningen i kyrkan ingick till allas förtjusning även en eldshow. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 8 –

Lyckat upphandlingsmöte
Sidan 6

Priserna gäller måndag 26/10– söndag 1/11 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

25:-
/st

Pulled pork
Garant, Sverige, kyld, 550g,
jfr-pris 45,45/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 44

99:-
3 för

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, flera sorter,
800-900g, jfr-pris 36,67-41,25/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 44

KLUBBPRIS

Kaffe
Gevalia  malet, flera sorter, gäller 
ej koffeinfritt, 425-450g, 
jfr-pris 55,56-58,82/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 44

4995
/st

Vispgrädde 36%
Arla, 2,5dl, jfr-pris 40,00/l
Max 4 köp/hushåll/vecka 44

10:-
/st

25:-
/st

Färska kryddor
Sverige, klass 1, ekologiska,
i kruka

10:-/st

KLUBBPRIS

Laxfilé
Harbour, fryst, 4x125g,
jfr-pris 99,90/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 44

Eldshow på Barnens dag
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Mellerud

Bäckefors

Brålanda

Tösse

Frändefors

UPPLAGA

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

Torget, Mellerud • Tisdag 3 november

40:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Bananbakelse
2-pack

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

Närhälsan

Vaccination sker tis 3/11– fre 6/11
10.00-16.00 i Rådahallens E-hall
separat ingång till höger om huvudentren, 
följ skyltning.

Drop In. Gratis för alla i riskgrupp.

FHM:s rekommendationer följs för allas 
trygghet.

Välkomna Närhälsan Melleruds vårdcentral.

narhalsan.se

Till Alla i riskgrupp 
för säsongsinfluensa

SK Granans årsmöte
Onsdag 11 november kl. 19.00

Skidans hus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och coronaanpassat fika
VÄLKOMNA!                              Styrelsen

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 28/10 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Bolstads kyrka
Fre 30/10 14-16 Gravsmyckningskaffe i Erikstads kyrka.
   Musik kl. 14-14:45, Maria Andersson
Fre 30/10 14-17 Öppet café/Gravsmyckningskaffe i Grinstads 
   kyrka. Musik kl. 15-15:45, Anders Fredriksson
Fre 30/10 15-17 Gravsmyckningskaffe i Bolstads kyrka.
Fre 30/10 15-17 Gravsmyckningskaffe i Klöveskogs kyrka

HOLMS FÖRSAMLING
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
Tor 29/10 08:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson
Tor 29/10 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
   sångkör medverkar
Fre 30/10 13-18 Gravsmyckningskaffe i Holms kyrka. 
   Musik kl. 17-18, Anders Fredriksson
Fre 30/10 14-17 Gravsmyckningskaffe i Järns kyrka. 
   Musik kl. 16-16:45, Anders Fredriksson
Sön 1/11 11:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Eva Marklund 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 28/10 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud
Fre 30/10 13-17 Gravsmyckningskaffe i Kyrkstugan, Skållerud
Lör 31/10 10-18 Gravsmyckningskaffe i Kyrkstugan, Skållerud
Tis   3/11 18:00 Bibelsamtal i Kyrkstugan, Skållerud. 
   Drop in-fika från 17:30

ÖRS FÖRSAMLING
Fre 30/10 13-17 Allhelgonacafé i Örs kyrka. 
   Musik kl. 15-15:30, Maria Andersson
Ons   4/11 18:30 *Intressemöte Kyrkvärd, Gunnarsnäs kyrka

31 oktober 2020
Alla helgons dag - ”Helgonen”

Rikskollekt går till: Svenska kyrkan i utlandet

För perioden: 
28 oktober-4 november 2020

1 november 2020
Söndagen efter Alla helgons dag eller 
Alla själars dag - ”Vårt evighetshopp”

Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

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

Deltagande i årets minnesgudstjänster har tyvärr på grund av pandemin med gällande restriktioner tvingats begränsas till att 
endast gälla max tre anhöriga i sällskap. Särskild inbjudan om tid och plats har därför gått ut till angiven kontaktperson.

Årligen, i samband 
med distriktsstämman, 
delar Centerpartiet i 
Fyrbodal ut sin Fyrbo-
dalklöver till en med-
lem som utmärkt sig i 
sitt arbete för partiet 
och utvecklingen i Fyr-
bodals bygder.

Årets stämma genomför-
des digitalt, vilket gjorde att 
utdelningen av årets Fyr-
bodalklöver fått ske i efter-

hand. Och i år var det inte 
enbart en klöver som dela-
des ut, utan fyra, varav två 
gick till kyrkopolitiker. En 
av dessa fick sitt diplom och 
en vacker blomma under 
tisdagseftermiddagen förra 
veckan, hemma i sin egen 
församling.

Många år inom  
kyrkopolitiken

Peter Ljungdahl, en välkänd 

Peter Ljungdahl prisades

I Kyrkans Hus i Mellerud överlämnade förra veckan Ann Sörqvist Centerpartiets 
Fyrbodalklöver till Peter Ljungdahl.

profil i Mellerud, som i över 
30 år engagerat sig i kyrko-
politiken uppvaktades då 
av Centerpartiets distrikts-
ordförande i Fyrbodal, Ann 
Sörqvist.

– Vi vill uppmärksam-
ma våra aktiva medlemmar 
medan de är i sin fulla verk-
samhet och på så sätt både 
tacka och uppmuntra för allt 
det arbete de lägger ner här 
och nu, förklarar Ann Sör-
qvist. 

Peter Ljungdahl fick ta 
emot sin Fyrbodalklöver 
med motiveringen:        

”För ett flerårigt engage-
mang som förtroendevald i 
Svenska kyrkan både i den 
lokala församlingen och på 
stiftsnivå. Alltid med ett po-
sitivt leende och ett engage-
mang utöver det vanliga”.

Blev glatt överraskad

Peter Ljungdahl, som bör-
jade som kyrkvärd och 
engagerade sig politiskt i 
samband med att han fick 
frågan om att bli kyrkorå-

dets ordförande i dåvarande 
Järns församling, blev något 
överraskad av utmärkelsen

– Jag satt i ett helt annat 
möte när det tillkännagavs, 
så det var överrumplande 
och jag måste tillstå att det 
ger en liten extra kick, det är 
nog klövern som ger energi, 
säger han småleende och 
fortsätter att berätta om att 
han trivs med gemenskapen 
inom kyrkan. 

Han ser sitt engagemang 
som något han gör både för 
kyrkan och bygden, att man 
tillsammans kan möjliggöra 
olika typer av verksamhet 
för alla, ung som gammal, 
oavsett vem man är.

– Det är viktigt att vi har 
en öppen kyrka som väl-
komnar alla och som vär-
nar om de mänskliga rät-
tigheterna, avslutar Peter 
Ljungdahl vårt samtal om 
alla hans år inom kyrkopo-
litiken.

Ing-Marie Norrman

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

Onsdag 4 nov. kl 19
Birgitta Sahlbom  

Viuhko, Frändefors
Resa till Antarktis

Entré m. kaffe: 100 kr.
Arr. Bolstad Prästgårds Vänner i 

samarb. m. SV Väst.

BIO
Centrumsalongen, Mellerud 

MELLERUDS IF
Vi finns på 

BEGRÄNSAT ANTAL 

PLATSER 50 ST

Kenta lever

Söndag 1/11 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr

1 tim 34 min

Jag vill inleda med att tacka er för att ni alla har tagit och tar ett stort ansvar 
för att begränsa smittspridningen i samhället. Dessvärre noterar vi nu en ökad 
smittspridning i vår kommun. Pandemin är långtifrån över. Tvärtom talar det 
mesta för att de begränsningar vi vant oss vid som människor och organisa-
tioner kommer att gälla under lång tid framöver. De långsiktiga effekterna är 
väldigt svåra att överblicka.

Ett stort ansvar vilar fortsatt på var och en av oss, enskilda såväl som verksam-
heter. Vi har ett personligt ansvar gentemot varandra att stanna hemma om 
man är sjuk, att hålla avstånd och att undvika att delta i större sociala samman-
hang. Allt detta gör vi för att spridningen av covid-19 inte ska öka och för att 
sjukvården inte ska bli överbelastad. 

Vi får alla hjälpas åt att härda ut! Ring gärna någon du inte pratat med på länge, 
bär hem en matkasse till någon som är i riskgruppen, våga fråga om någon be-
höver din hjälp. Genom att gynna det lokala näringslivet bidrar vi till att bra 
service har förutsättningar att fortsatt finnas nära.

Det är inte över. Fortsätt hålla i, hålla ut, hålla avstånd, hålla händerna rena och 
hålla kontakten med nära och kära. 

Tillsammans fixar vi detta!

Med vänlig hälsning,
Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande 

Fortsätt hålla i, hålla ut och 
hålla avstånd!

Här har vi samlat informationen om covid-19 som berör Melleruds kommun. 
Sidan uppdateras löpande utifrån nya rekommendationer och beslut från 

ansvariga myndigheter.

www.mellerud.se/coronavirus

KYRKOFULLMÄKTIGE
 i Brålanda pastorat 

 sammanträder i
 Brålanda församlingshem

tisdag 3 nov kl 18.30                                                    
Ärenden enl. anslag.

Anna-Lisa Olsson  
Ordförande

www.mellerudsnyheter.se

070-567 60 32

Du vet väl att..

Mellerud

ca 1 700 personer i Mellerud
har nersatt hörsel!

Är du en av dem?

Sörgården Brålanda fritidsgård har under den gångna 
sommaren genomgått en större renovering där de flesta 
stora fönster samt entreparti på framsidan av huset blivit 
utbytta. Ett mycket gott resultat både visuellt och avseende 
värmeläckage.

För två år sedan hade vi flera inbrott i rad varvid flera 
källarfönster byttes ut mot krossäkra glas och andra åtgärder 
genomfördes för att bättre stå emot inbrottsförsök.

Styrelsen vill sända ett STORT TACK till nedanstående 
företag, personer och stiftelser som genomfört och/eller 
bidragit till allt detta fina arbete:

GUSTAB
Westcoast Windows
Vänerfasader Lidköping
Brålanda snickerifabrik
Brålanda Industri
Svenska Glas AB, Brålanda
Privatpersoner, företag, kyrkor och stiftelser
BESPARINGSSTIFTELSEN - VBG kommun 
All vår underbara personal som ställt upp mycket mer än man 
kan begära

Ett STORT TACK från
Styrelsen, Sörgården Brålandas fritidsgård

Kostnadsfritt för dig som har fyllt 65. 
I samarbete med Melleruds Kommun.
Anmälan och information på 010-33 00 900 
eller sv.se/vast

Friskvård  
5 tillfällen med start 3/11 kl.14.00

Temapromenader 
5 tillfällen med start 3/11 kl.11.00

På onsdag kväll den 4 
november blir det fö-
redrag om Antarktis i 
Bolstad Prästgård. 

Birgitta Sahlbom Viuhko 
berättar då om sin resa till 
Antarktis år 2008. Hon del-
tog i en båtresa som gick i 
Shackletons fotspår från Ar-
gentina via Falklandsöarna 
till Antarktis. 

Under resans gång upp-
märksammades den brit-
tiske polarforskaren Ernest 
Shackletons insatser hundra 
år tidigare. Han var ledare 

för forskningsexpeditionen 
till Antarktis år 1907 – 1909 
med  fartyget Nimrod när 
den magnetiska Sydpo-
lens läge kunde fastställas. 
Shackleton gjorde flera po-
larfärder och han adlades 
för sina insatser inom polar-
forskningen.

Birgitta Sahlbom Viuhko 
har stort intresse för resor 
till länder med kallt klimat. 
Hon har även arbetat som 
barnmorska på Grönland. 
Numera bor hon i Forsebol, 
Frändefors socken.

Om Antarktis i 
Bolstad Prästgård kontakt med smittskyddsen-

heten som ger oss direktiv. 
Det görs smittspårning, till 
exempel genom screening 
av personal och brukare. 
Då tas covid-19-test på en 
grupp personer som varit i 
kontakt med den smittade, 
även om de inte haft symp-
tom, förklarar Pernilla Wall, 
sektorchef Vård och omsorg.

Hon berättar att man haft 
väl utarbetade rutiner sedan 
mars månad.

– Nu sätts det på prov. Det 
är viktigt att fortsätta ta eget 
ansvar och följa de rekom-
mendationer som finns. Håll 
avstånd, tvätta händerna 
och stanna hemma om du 
är sjuk, poängterar Pernilla 
Wall.

Elever smittade

I torsdags den 22 oktober 
fick kommunen kännedom 
om att en elev på Karoliner-
skolan och en på Rådasko-
lan har konstaterats smitta-
de med covid-19. 

– De berörda eleverna som 

smittats har varit i karantän 
veckan innan höstlovet. Ef-
ter den veckan har inte fler 
elever rapporterats smittade. 
Vi får hoppas att inte fler 
drabbas, säger Anders Pet-
tersson, chef på kultur- och 
utbildningsförvaltningen.

Berörda skolor har skickat 
ut information från smitt-
skyddsmyndigheten till 
berörda och smittspårning 
pågår. 

På kommunens hemsida 
står följande: ”Enligt Folk-
hälsomyndigheten drabbas 
barn och unga sällan allvar-
ligt av covid-19. De får ofta 
mildare symtom än vuxna 
och har mycket liten risk att 
behöva vårdas på sjukhus till 
följd av covid-19. Med mil-
dare symtom smittar de en-
ligt Folkhälsomyndigheten 
mer sällan än vuxna”. 

Covid-19-smitta i Mellerud

Så jobbar kommunen för att förhindra smittspridning: 

Om personal blir sjuk, även vid milda symtom, ska de 
stanna hemma från jobbet. Melleruds kommun erbjuder 
ett egentest för provtagning av covid-19 till all personal. 
Personal stannar hemma i väntan på provsvar. Vid positivt 
provsvar får personal förhållningsregler från smittskydd 
och behandlande läkare.

För att motverka smittspridning följer vi basala hygienru-
tinerna, använder visir samt rekommenderad skyddsut-
rustning vid nära omvårdnad. All personal arbetar enligt 
våra rutiner för covid-19. Vi följer även Folkhälsomyndig-
hetens och Socialstyrelsens övriga rekommendationer för 
att motverka smittspridning.

FAKTA

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Melleruds kommun har 
personal med konsta-
terad covid-19-smit-
ta hos personal inom 
hemtjänsten. Dessut-
om har en elev på Ka-
rolinerskolan och en 
på Rådaskolan konsta-
terats smittade med 
covid-19.

Kommunen arbetar nu till-
sammans med Smittskydd 
i Västra Götaland och 
Närhälsan i Mellerud för 
att förhindra vidare smitt-
spridning. Berörd personal 

och berörda brukare inom 
hemtjänsten är kontaktade 
och kommer att få löpande 
information. Man arbetar 
efter de direktiv som myn-
digheterna förordar gäl-
lande vård och behandling. 
Smittspårning pågår och all 
berörd personal och bru-
kare inom verksamheten 
har provtagits för covid-19. 
Huvudsyftet med smittspår-
ningen är att minska risken 
för smittspridning.

– Vi har jobbat med detta 
de senaste veckorna och har 

Isberg i Antarktis. Foto: Matias Cassie. unsplash.com

/hg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färska räkor helt kilo  169:-
Hälleflundrafilé 2990
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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

Vad  
serverar 
ni till 
lunch?
Visa er lunchmeny här! 
Kontakta oss för mer 
information

annons@mellerudsnyheter.se 
0530-125 40 

Senior
MATSEDEL

Vecka 45 Skolan
Måndag 2/11: Korv Stroganoff med kokt potatis 
och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Krusbärskräm.

Tisdag 3/11: Lantfärslimpa med brunsås, kokt 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Hallonsoppa.

Onsdag 4/11: Italiensk kycklingsoppa. Mjukt 
bröd med ostpålägg.
Dessert: Ostkaka med sylt..
Torsdag 5/11: Sprödbakad sejfilé med rhode 
islandsås, kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 6/11:  Fläskschnitzel med champinjonsås, 
kokt potatis och broccoli.
Dessert: Bakelse.

Lördag 7/11: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs.
Dessert: Jordgubbs- och äppelkompott, vaniljsås.
Söndag 8/11: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och bukettgrönsaker..
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 45
Mån-ons, fre-lör: Fisk Bordelaise med potatismos 
och grönsaker. Tors, sön: Ugnspannkaka, stekt 
fläsk och grönsaker.

Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och ärtor/majs/paprika.
Alt:  Veg. Stroganoff med pasta och 
ärtor/majs/paprika.
Tisdag Hamburgare* med bröd, 
hemlagat potatismos, sallad och 
dressing.
Alt: Greenburger med bröd, hemlagat
potatismos, sallad och dressing.
Onsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Italiensk linssoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Torsdag Sprödbakad sej**, rhode 
islandsås, potatis och gröna ärtor.
Alt: Broccolimedaljong med rohde 
islandsås, potatis och gröna ärtor.
Fredag Vegetarisk schnitzel med 
champinjonsås, kokt potatis,  
broccoli.
Alt: Selleristick med champinjonsås, 
kokt potatis och broccoli.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.

Nu kan företag som 
tappat i omsättning 
söka stöd för måna-
derna maj samt juni 
och juli. Skatteverkets 
e-tjänst öppnade tisda-
gen 20 oktober. Stödet 
ska hjälpa företagen 
med fasta kostnader. 

Regeringen har avsatt nio 
nya miljarder för omställ-
ningsstöd till företag som 
drabbats hårt av pandemin. 

Det nya stödet liknar det 
som betalades ut för mars 
och april. Men det finns 
också skillnader, framför allt 
i kraven på tappad omsätt-
ning och maxbelopp som 
kan betalas ut. Eftersom ni-
våerna skiljer sig mellan må-
naderna delas de upp i två 
perioder, en för maj och en 
för juni och juli hopslagna. 

För maj krävs att omsätt-
ningen minskat med mer än 
40 procent i förhållande till 

maj 2019. Högsta möjliga 
stöd är 75 miljoner per före-
tag eller koncern.

För perioden juni och juli 
måste tappet i omsättning 
vara större än 50 procent 
jämfört med samma period i 
fjol. Här är maxbeloppet för 
hela perioden åtta miljoner 
per företag eller koncern.

– Företagen måste alltså 
göra två separata ansökning-
ar om de har rätt till stöd för 
alla tre månaderna,   säger 
Eva Bodén, verksamhetsut-
vecklare på Skatteverket.

Ansökningarna måste gö-
ras senast 30 november i år.

– Vi rekommenderar dock 
att söka så snart som möjligt, 
fortsätter hon. När ansökan 
är beviljad finns pengarna 
på företagets konto inom 
en vecka om den är korrekt 
ifylld och företaget har rätt 
till stöd.

Nu förlängs
omställningsstödet

Nedskräpning

Denna byrå har ställts längs Vita Sannarvägen. Överblivna möbler ska som alla 
vet köras till kommunens återvinningscentral i Hunnebyn. Foto: Privat.

MELLERUD
Bleckblås eller brass, 
associerar vi ofta med 
gammal brunnsmusik 
eller militärmarscher. 
Eller varför inte jazz 
eller rockgrupper som 
Blood, Sweat & Tears 
eller tidiga Chicago? 

Vänerkvintetten visade på 
Kulturbruket förra söndag-
en att det kan vara så mycket 
mer och att bleckblåset kla-
rar sig alldeles utmärkt utan 
andra instrument som upp-
backning. 

Gruppen inledde med 
ett verk skrivet speciellt för 
deras sättning, ett stycke 

för bleckblåskvintett av den 
ryske kompositören Victor 
Ewald (1860-1935). Det 
skrevs 1890 och länge trod-
de man att det var det första 
som skrivits för en dylik en-
semble. Det visade sig dock 
att fransmannen Jean-Fran-
cois Bellon 40 år tidigare 
skrivit hela tolv verk för fem 
bleckblåsare. 

Ewalds verk är i tre satser, 
med en lugn andrasats och 
en tredje sats med mycket 
växelspel mellan instrumen-
ten. Dessutom en riktigt 
pampig avslutning. 

Musikkryss

Efter pausen var det dags för 

musikkryss under ledning 
av Fredrik Höglund. Kvin-
tetten spelade nio musik-
illustrationer som vardera 
åtföljdes av två-tre frågor 
vars svar skulle in på den ut-
delade kryssplanen.  

Musiken bjöd på stor 
bredd, från världens första 
opera, Orfeus och Eurydi-
ke av Monteverdi, till mo-
dern filmmusik. Vi bjöds på 
Grieg, Elton John, Amazing 
Grace och svensk folkvisa. 
En riktig höjdare var Cici 
Albinssons arrangemang av 
”Färger i en vind” från Dis-
neyfilmen Pocahontas. En 
annan var två melodier från 
Gudfadern. 

Så samlades kryssplaner-
na in, rättades och en första-
pristagare utsågs. Berit Eng-
ström fick motta lite lokalt 
producerad dryck och ett 
presentkort. 

Vi andra fick som tröstpris 
ännu ett stycke av gruppen, 
denna gång med trumpe-
taren Johan Kunze på jakt-
horn. 

Ytterligare en trivsam 
söndagseftermiddag i Spar-
banksalongen. 

Lars Nilsson 

 

Ljuva bleckblåsklanger
Vänerkvintetten består av Johan Kunze, trumpet, Cici Albinsson, valthorn, Mattias Andersson, tuba, Jesper Hellberg, trombone och Fredrik Toftgård, trumpet. Längst 
till höger Fredrik Höglund som ledde musikkrysset. 
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Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om 
du är 65 år eller äldre, gravid, har diabetes, leversvikt, njursvikt, 
hjärtsjukdom, lungsjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar. 
Genom att vaccinera dig får immunförsvaret hjälp att skydda 

kroppen bättre mot viruset. Vaccinera dig på din vårdcentral  

om du tillhör en riskgrupp. 

Behöver du vaccinera    
dig mot infl uensa?

Scanna QR koden och  

kom direkt till narhalsan.se

•  Vaccinera dig från och med 3 november
•  För mer information och tider, hitta din mottagning på narhalsan.se
•  Tänk på att stanna hemma vid förkylningssymptom

DALSLAND 
Bokdagar i Dalslands satsning på bokskåp blev en succé 2019 med invigning av nio nya 
skåp och nästan 700 utlånade böcker. 2020 utökades satsningen med fler skåp och finns 
nu i alla kommuner i landskapet utom i Färgelanda. 

Katarina Kjörling och Sören Blom satte upp och sköter skåpet i Sunnanå hamn. 
Foto: Kulturbruket på Dal.

Det är inte 
omöjligt att 
det blir ännu 
fler bokskåp 

från och  
med 2021!

”
Med två nya skåp – ett på Tolle-
bols kvarn och ett i Håbol och ett 
allt större intresse för skåpen har 
utlånandet i skåpen mer än för-
dubblats. Totalt har nästan 1 400 
böcker lånats ut mellan 1 maj och 
1 oktober. Och boktelefonkiosker 
har i år öppnats i Strömstad med 
inspiration av Dalslands bokskåp.

Bokdagar i Dalsland och Dals-
lands Litteraturförening gör så 
mycket mer än bara Bokdagar i 
Dalslands sommarlitteraturfesti-
val. TV, radio och tidningar rap-
porterade förra året om att man 
tillsammans med dalsländska sam-
arbetspartners (kommuner, för-
eningar och näringsställen) spred 
litteratur gratis över en stor del av 
Dalsland.

2020 lånades totalt nästan 700 
böcker ut via skåpen. Tack vare det 
stora intresset för idén och nya och 
utvecklade samarbeten blir skåpen 
ännu fler och från och med 2021 
finns skåpen i hela landskapet.

Så började det

– Det hela började med att Bok-
dagar i Dalsland tog emot allt fler 
böcker till sitt antikvariat i Nord-
iska Litteraturhuset i Åmål. Istället 
för att kasta böcker efter dödsbon 
och flyttar och urvuxna hyllor läm-
nade dalslänningarna in dem till 

Bokdagar i Dalsland, som tacksamt 
tog emot dem. Allt färre återvin-
ningsställen tog emot begagnade 
böcker och Bokdagars antikvariat 
fylldes till brädden. En idé blev att 
pröva att sommartid sätta upp ett 

Nya bokskåpssamarbeten 2020 
har inletts med Tollebols kvarn 
och Dals Eds kommun med Hå-
bols Byalag. I maj 2021 invigs 
Dalslands Sparbanks fyra bok-
skåp. Tack vare banken, som även 
sponsrar Dalslands Sparbanks 
Litteraturpris och Dalslands Spar-
banks Skrivarstipendium, kom-
mer bokskåp finnas i anslutning 
till bankens kontor. Och från och 

med i maj 2021 i centrala Melle-
rud, centrala Bengtsfors, centrala 
Ed och i centrala Färgelanda.

De nya samarbetena gör att bok-
skåpen från och med 2021 finns i 
Dalslands samtliga kommuner. 

– Och intresset ökar, säger 
Victor Estby. Det är inte omöjligt 
att det blir ännu fler bokskåp från 
och med 2021!

skåp utanför Nordiska Litteratur-
huset. Skåpet sattes upp 2017 och 
blev väldigt uppmärksammat och 
uppskattat, säger Bokdagar i Dals-
lands verksamhetsledare Victor 
Estby.

Flera kommuner och näringsid-
kare och föreningar hörde av sig 
och ville ha bokskåp, de med. Så i 

juli 2019 fick skåpet på Ida Bäck-
manns plats sällskap av nio nya 
bokskåp runt om i Dalsland. I ett 
uppmärksammat samarbete med 
Bengtsfors kommun, Melleruds 
kommun, Åmåls kommun, Åmåls 
stadshotell och Not Quite har man 
gjort litteraturen ännu mer till-
gänglig.

Liknande satsningar

– Dessutom inspirerades fler att 
göra liknande satsningar runt om 
i landet. Exempelvis hörde Väst-
manlands Författarsällskap av sig 
för att informera sig om vår sats-
ning. Det resulterade sedermera 
i att sällskapet tillsammans med 
ett shoppingcenter och Ikea pla-
cerade ut bokhyllor i centret. I år 
har vi nåtts av att man i Strömstad 
gjort om gamla telefonkiosker till 
bokutlåningsrum och att det är in-
spirerat av vår bokskåpssatsning. 
Så väldigt roligt! Dalslandslittera-
turen fortsätter att entusiasmera, 
säger Victor Estby.

Den 1 oktober monterades Dals-
landsskåpen ner för säsongen och 
1 maj 2021 sätts de upp igen för 
lässugna att återigen botanisera 
bland böckerna. Var helst man ser 
ett bokskåp i Dalsland är man mer 
än välkommen att låna böcker, läsa 
på plats, lämna vidare eller ta hem. 

Succé för bokskåpen
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Företagare fick viktiga tips 

Anna Johansson representerar de gröna näringarna, här i ett paussamtal med några kollegor.

MELLERUD
Om hur offentlig upphand-
ling kan bli en god affär 
handlade det möte om, som 
Företagarna i förra veckan 
hade bjudit in till och som 
hölls i Tingshuset i Mellerud. 
Intresserade företagare från 
olika branscher deltog.

Företagarna hade bjudit in till 
upphandlingsträffar i Bengtsfors, 
Åmål och Mellerud för att företa-
gare i hela Dalsland skulle kunna 
ta del av och få en inblick i hur de 
kan bli kommunleverantörer.

Vill lyfta småföre- 
tagarnas betydelse

Inledningsvis, efter att Daniel Jo-
nasson, ordförande för Företagar-
na i Mellerud, hälsat välkommen 
till mötet i Mellerud, tog Magnus 
Johansson, konkurrens- och upp-
handlingsexpert vid Företagarna 
Riks, vid. Han pekade på att i Sve-
rige köper kommuner och myn-
digheter in varor och tjänster för 
över 700 miljarder kronor per år. 
Företagarna vill lyfta att även små 
företagare är viktiga aktörer för 
goda affärer i kommunerna. Såväl 
kommunen som skattebetalarna 
vinner på en bra och sund konkur-
rens.

Magnus Johansson talade om 
upphandlingslagarna, de vanli-
gaste kontrakten, grundläggande 
principer och vad en direktupp-
handling innebär. Han berörde 
även hur viktigt det är med dialog, 
att samarbeta med andra leveran-

törer samt vad speciellt småföretag 
bör tänka på. Hur den pågående 
pandemin påverkat upphandling-
arna togs också upp.

Kommunernas upphandlare 
informerade

Upphandlare i Färgelanda och 

Melleruds kommun är Madeleine 
Olsson respektive Elin Holm. De 
fanns med och berättade om hur 
de jobbar. De påpekade vikten av 
att bevaka kommunernas upp-
handlingar och informerade om 
E-avrop. Företagarna fick också 

ställa frågor om de möjligheter 
som finns för att bli leverantör till 
kommunen.

För småföretagare  
tipsades om att:

# ställa frågor till upphandlarna 
under och efter en upphandling

# begära ut tidigare anbud, vilket 
offentlighetsprincipen ger rätt till

# läsa annonserna noggrant, spe-
ciellt de skall-krav som finns måste 
uppfyllas

# svara på alla frågor som begärs
# lämna in undertecknat anbud, 

med bilagor, i tid

Nöjd med mötet

Bengt Aronsson från Bildelshopen 
i Mellerud tillfrågades efteråt om 
vad han tyckte om mötet och fick 
svara inför Företagarnas mobilka-
mera;

– Det blev en intressant och 
givande träff med hjälp av både 
Företagarna och upphandlarna 
i kommunerna. Jag lärde mig en 
del, jag har gjort en upphandling 
förut, nu fick jag mera tips och för-
står hur kommunerna tänker i sitt 
upphandlande, svarade han bland 
annat.

Ing-Marie Norrman

 

MELLERUD
En kvinna i Mellerud har bli-
vit uppringd av en man som 
uppgav sig ringa från Swed-
banks kundtjänsts säker-
hetsservice. Mannen uppgav 
att kvinnan lånat ut 50 000 
kronor, vilket var fel. Kvin-
nan var utsatt för en hack-
are.

Det var förra söndagen en man 
som uppgav att han hette Stefan 
Lind ringde upp kvinnan.

– Det var ett Stockholmsnum-
mer och jag brukar inte svara när 
jag inte vet vem det är. Men jag 
har släktingar i Stockholm, därför 
svarade jag denna gången, säger 
kvinnan.

Mannen, som bröt på annat 
språk, uppgav att han ringde från 
Swedbanks kundtjänsts säkerhets-
service och frågade efter kvinnans 
fullständiga namn.

– Varför, undrade jag. Då kom 
en annan karl och tog över. Han 
sade att de fått kännedom att jag 
lånat ut 50 000 kronor till någon 
och lånet var på väg att beviljas. 
Jag sade nej, det har jag verkligen 
inte gjort. Jag menade att detta var 
bluff, men han fortsatte att tjata. 
Han frågade efter mitt privatkonto 
eftersom de 50 000 kronorna skul-
le betalas ut från det kontot. Fast 
jag har aldrig några stora summor 
på mitt privatkontot, så det var ju 
omöjligt, menar kvinnan.

Ringde kundtjänst

Hon fortsatte att ifrågasätta man-
nen, som då bad henne gå in på 

Swedbanks hemsida och ringa 
numret till kundservice.

– Det gjorde jag och då var det 
samma man som svarade. Jag 
förklarade att jag inte flyttar över 
några 50 000 kronor till mitt pri-
vatkontot, eftersom det var vad de 
ville.

Mannen frågade om kvinnan 
hade swish, vilket hon hade. Han 
sade att någon försökt höja kvin-
nans kredit till 150 000 kronor.

– Då tog jag bort min swish di-
rekt. Han sade att en Mohammed 
från Karlstad försökt handla för  
15 000 kronor och han lo-
vade att föra tillbaka de  
15 000 kronorna om han fick mitt 
personnummer och telefonnum-
mer. Men jag hade ju tagit bort 
min swish. 

Efter samtalet kollade kvinnan 
upp sitt privatkonto, då var det 
blåmarkerat och ”fanns inte” läng-
re. Hon ringde upp bankens kund-
service igen och en annan person 
svarade.

– Då förklarade de att jag varit 
utsatt för en hacker och banken 
hade spärrat mitt privatkonto. Inga 
pengar var borta, tack och lov. 
Men hur fult är inte detta! De var 
väldigt övertygande. Han sade till 
exempel ”Du måste lyssna, det är 
viktigt! Du blir ju av med pengar-
na, förstår du”. Jag vill varna andra 
eftersom de är så otroligt förslagna, 
konstaterar kvinnan.

Hackare i farten

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

En personbil körde i diket i 
höjd med Ekholmen på läns-
väg 166 vid 14-tiden förra 
tisdagen. 

Bilen körde ett 100-tal meter i di-
ket innan det tog stopp. 

En man i 30-årsåldern påträf-
fades på platsen och han klagade 
över smärtor i nacke och rygg. 
Mannen hade även slagit i ansiktet 
när han flög ur bilen. Mannen kör-
des till Näl med ambulans.

Dikeskörning vid Ekholmen
Personbilen körde i diket i höjd med Ekholmen.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Bilen togs i beslag för teknisk 
undersökning av polis. Utredning-
en får visa vad som hänt.

Misstänkt för brand i villavagn
Räddningstjänsten åkte på 
ett larm vid halvfemtiden i 
lördags morse, till Björk-
åsen i Jakobsbyn.

Det var en villavagn som börjat 

brinna. Räddningstjänsten bör-
jade släcka, men villavagnen gick 
inte att rädda. 

En man i 50-årsåldern omhän-
dertogs på platsen och är miss-

tänkt för att ha tänt eld på villavag-
nen. Efter drygt en timme kunde 
räddningstjänsten lämna platsen. 
Inga personer skadades vid bran-
den.
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Vår � l� � � s � bju� r:

MAX 2ST/MEDLEM

FÄRSK LAXFILÉ HELSIDA
Norge/Harbour. Odlad. Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

LAXFILÉ HELSIDA

99k  

Kryddrubbad
laxsida med rostad

kål och svart ris
Receptet hittar du 

på coop.se  

MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s

MAX 2 ST/MEDLEM

MORÖTTER I PÅSE
Sverige/Coop. Klass 1. 1 kg.

1 KG

5k�  

POTATISSALLAD   
Vår egen. Välj mellan Naturell och Äpple.
Ord. pris 9:90/hg.

4)=�  

PULLED PORK     
Coop. Ord. pris 49:95/st.

25k�  

PIZZA KIT     
Coop. Ord. pris 28:50/st.

15k�  

PUCKO  
Välj mellan Original & Mini. 250 ml. Ord. pris 11:50/st.

15k
2 FÖR

SVENSKA ÄPPLEN
Välj bland olika sorter. Ord. pris 34:95/kg.

20k  
Nu kan du handla på coop.se och hämta 

i butik när det passar dig. 
Läs mer och börja handla på coop.se

E�  ny�  sä�  � t � nd�  på Co� !

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
28/10–1/11
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FRÄNDEFORS
Trots regn och rusk 
blev det en lyckad dag 
när Föreningar i sam-
verkan i Frändefors 
bjöd in till Barnens 
dag, det gick inte att 
ta miste på värmen. 
Inte minst i kyrkan 
där barnen med liv och 
lust tog del i teaterfö-

reställningen om glada 
pirater.

Det blev en barnfamiljens 
dag i Frändefors i söndags. 
Barnteater i kyrkan, loppis 
vid veterinärstationen och 
höhoppning bakom för-
samlingshemmet. På grund 
av regnet fick korv- och go-
disförsäljningen flytta in i 
församlingshemmet där det 

Fin dag för barnen i Frändefors

Treårige Gunnar klipper till sitt Halloweenpyssel med full koncentration.

 Saga, Viktor och Isabel gillade att hoppa i höet i vagnen som LRF bidragit med.

FRÄNDEFORS
22 oktober hade socialnämnden i Vänersborg 
möte och frågan om det planerade särskilda bo-
endet för personer med problematisk funktions-
nedsättning på Elgärde i Frändefors stod åter på 
agendan. Förslaget att upphäva beslutet rösta-
des ner.

Förslag att 
upphäva beslut 

Det planerade boendet ska placeras mittemot de nybyggda villorna på Elgärde 
i Frändefors.

Målgruppen för boendet är 
personer med en komplex 
beteendeproblematik samt 
med utmanande beteenden. 
Det kan handla om svårig-
heter att hantera impulskon-
troll, missbruk och droger i 
kombination med kognitiv 
och psykisk funktionsned-
sättning.

Socialnämndens ordfö-
rande Dan Nyberg (S) före-
slog att beslutet om bygget 
som togs i augusti skulle 
upphävas och att förvalt-
ningen ska söka efter andra 
platser i kommunen som är 
mer lämpliga än i ett villa-
område i det blivande sta-
tionssamhället Frändefors. 

Men så blev det inte. Ny-
bergs förslag röstades ner 
med sju röster mot sex. En 
socialdemokratisk ledamot 
var inte närvarande på mö-
tet och ersattes av en mode-
rat. Och en socialdemokra-
tisk ledamot röstade med 
moderaterna. 

M, L, KD, V och en soci-
aldemokrat röstade alltså 
för att det tidigare fattade 
beslutet, att samhällsbygg-
nadsnämnden ska starta 
planeringen för ett boen-
de på Elgärde, ska stå fast. 
Medborgarpartiet, S, C, SD 
och MP röstade för Nybergs 
förslag att upphäva beslutet.

Dan Nyberg (S) och Ann-
Britt Fröjd (C) reserverade 
sig mot beslutet.

Djupt besviken

– Jag är djupt besviken att ett 
upphävande av beslutet inte 
gick igenom. Utfallet var 

för mig helt oväntat då jag 
utgick från att alla från vår 
gruppering skulle hålla fast 
vid det vi var överens om. 
Nu kommer planering för 
ett byggande att starta och 
jag tycker det är olyckligt att 
inte Frändeforsborna är fria 
från beslutet i den proces-
sen, säger Dan Nyberg.

En av de berörda gran-
narna till det planerade bo-
endet, fastighetsutvecklaren 
Ove Axelsson, som byggt 
sex nya villor på Elgärde, är 
upprörd.

– Jag tror inte att det blir 
bra för någon. Har inte smält 
detta ännu och vet inte hur 
vi ska gå vidare. Turerna är 
konstiga. Det känns som att 
vi kommit i ett läge där vi 
inte kan lita på Vänersborgs 
kommun, säger han.

Slutliga beslut ska tas av 
kommunstyrelsen och se-
dan kommunfullmäktige i 
Vänersborg.

också bjöds på pyssel, musik 
och klädbyte.

Både plus och minus 
med vädret

Innan hade man tänkt på det 
här med att få tillställningen 
så coronasäker som möjligt, 
och trots att man var nöjd 
med dagen, så hjälpte vädret 
till på sitt sätt

– Det är synd med vädret, 
det gör ju att det inte kom-
mer riktigt lika många som 
vi kanske räknat med, men 
det är bra ur coronaper-
spektiv. Nu slipper vi tänka 
så mycket på det här med 
trängseln, säger Veronica 
Groth som tillsammans med 
Emma Jällbrink hade hand 
om Frände-Rösebo Föräld-
raförenings klädbytarstånd.

De hade fått in mycket klä-
der, där de som lämnade in 
i sin tur fick byta till sig av 
vad andra lämnat in. Eventu-
ellt överskott gick sedan till 
kläd insamling.

I församlingshemmets käl-
lare klipptes, klistrades och 
målades det och det blev en 
hel del julpyssel av det hela.

Teaterföreställning 
med eldshow

Förbokningarna till teater-
föreställningen i kyrkan var 
så stor att man valde att ha 
två sittningar med femtio i 
varje. Teatergruppen Happy 
Shake visade föreställning-
en ”Piraterna Glad” där det 
visade sig att skattkistan var 
tom och där barnen i publi-
ken hjälpte piraterna att hit-
ta skatten igen.

Flera av de frivilliga kraf-
ter som var med och fixade 
denna barnens söndag, var 
ungdomar. Unga ledare som 
gärna är med och hjälper till 
när kyrkan arrangerar något 
i sin barnverksamhet. 

Några av dem var Linnea 
Larsson, Sarah Jörgensen 
samt Emilia Carlsson. De 
gör det för barnens skull och 
tycker det är speciellt viktigt 
ett sådant år som detta. Även 
de såg fram emot teatern;

– Det ska bli spännande, 
det är första gången som det 
blir eldshow i kyrkan.

Ing-Marie Norrman  

Madelene Enarsson från Bengtsfors 
kommun blev årets vinnare i kategorin 
Årets eldsjäl. 

Lidköpings kommun blev vald till Årets kom-
mun. Vinnarna i Årets kökshjälte presenterades 
20 oktober av landshövding Anders Danielsson.

– I stället för en vinnare beslutade vi oss för att 
göra två kategorier, Årets eldsjäl och Årets kom-
mun, säger Pernilla Fischerström, processleda-
re på Länsstyrelsen Västra Götaland. Varje dag 
görs ett fantastiskt arbete ute i våra offentliga 
kök i länet. Vi vill uppmärksamma dessa eldsjä-
lar som kämpar med begränsad budget.

Madelene Enarsson från Bengtsfors kommuns 
måltidsenhet vann pris för årets eldsjäl med den 
här motiveringen:

”Madelene har ett brinnande intresse av att 
knyta kontakter med lokala producenter och 
livsmedelsföretag. Hon strävar efter att kunna 
servera närproducerade råvaror efter säsong i 
alla sina kök. Hon tar också hjälp av lokala pro-
ducenter för att utbilda sin egen personal”.

Madelene utsågs till Årets eldsjäl

Madelene Enarsson utsågs till Årets eldsjäl. Foto: Sofia Magnusson.

Jag tror inte 
att det blir 

bra för  
någon

”

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Många bränder 
går att förhindra

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Av 90 NÄRF-larm för Mellerud är 13 brand i byggnad fram till 23 oktober i år. Foto: Daniel Tausis, unsplash.com.

Ha minst en brandvarnare, pulversläckare och brandfilt 
per våningsplan.

Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att 
bränder börjar.

Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det 
larmar när du sover.

Testa gärna brandvarnare en gång i månaden.

Med en 6 kg pulversläckare kan har du goda förutsättning-
ar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel klä-
der, möbler eller på spisen.

Kom ihåg att även ha brandskyddsutrustning i fritidshus, 
husvagn eller båt.

Källa: dinsakerhet.se

FAKTA Brandskydd i bostäder

Man bör ha 
minst en 

brandvarnare 
på varje 

våningsplan

”
Stationsbefälet Patrik Tellander med brandsläckare, brandvarnare och brandfilt – sådant som borde finnas i varje hem. 

MELLERUD
Många bränder går att förhindra, men om det ändå börjar brinna kan en 
brandvarnare rädda ditt liv och hem. De vanligaste bostadsbränderna häng-
er ihop med att vi lagar mat eller eldar i eldstad. I december ökar antalet 
bränder som hänger samman med tända ljus.

Vi träffar Patrik Tellander, 
stationsbefäl vid räddnings
tjänsten i Mellerud. Han ger 
oss tips och råd hur man kan 
skydda sig och minimera 
risken att drabbas av brän
der. I Sverige saknar idag 
400 000 hushåll en funge
rande brandvarnare.

– Man bör ha minst en 
brandvarnare per vånings
plan. Har du barn rekom
menderar vi en brandvarna
re utanför varje sovrum, allt 
för att få så tidig upptäckt 
som möjligt och därigenom 
rädda liv, säger han.

Ett vanligt rum blir över
tänt på fem minuter. En stor 
anledning är att soffor och 
bord innehåller oljeproduk
ter, såsom skumplasten i 
soffor. Detta ger ett snabbt 
brandförlopp med stor rök
utveckling. Många har idag 
en öppen planlösning och 

det innebär att rök och eld 
snabbt sprider sig. Åker du 
iväg – stäng alla dörrar ef
tersom det gör det lättare för 
räddningstjänsten att rädda 
delar av huset om det börjar 
brinna.

Pulversläckare

Släckutrustning är viktigt 
att ha i bostaden, båten och 
husvagnen för att tidigt 
kunna släcka mindre brän
der. Patrik rekommenderar 
pulversläckare som tar alla 
slags bränder (träbränder, 
elektrisk utrustning, bräns
lebränder) med minst sex 
kilo pulver.

– Hör efter med ditt för
säkringsbolag, de har ofta 
bra rekommendationer om 
släckare, brandfiltar med 
mera. Man bör titta till 
brandsläckaren en gång om 
året. Den ska skakas om och 

man kontrollerar att nålen 
är på grönt. Placera den 
centralt och var noga med 
att alla vet var den finns. 
Utvecklingen går snabbt 
framåt, det finns till exempel 
stylade brandsläckare idag, 
berättar Patrik.

Man kan bara använda en 
pulversläckare en gång. Se
dan måste den lämnas in för 
översyn och påfyllning, även 
om man bara använt lite.

Man kan även ha inbrotts
larm som är kopplat till en 
bemannad larmcentral, där 
ingår rökdetektorer. 

Brandvarnare

Vanliga brandvarnare är 
vanligast – ett minimum att 
ha i hemmet, enligt Patrik. 
Normalt håller de i max tio 
år. Batterier bör bytas en 
gång om året, det finns även 
femårsbatterier.

– Testa att tända en tänd
sticka under brandvarnaren, 

då ser du om den aktiveras.
Om man anmäler sitt 

telefonnummer på aktiv
motbrand.se får man gratis 
smspåminnelse när det är 
dags att testa sina brandvar
nare.  

Brandfilt

Med en brandfilt kan du 
släcka en brand i till exem
pel kläder, möbler eller i 
köket. Ha helst en brandfilt 
på varje våning. Storleken 
på en brandfilt bör vara 120 
gånger 180 centimeter för 
att kunna täcka merparten 
av en vuxen människa.

– Du kväver branden med 
filten genom att man får bort 
syret och då slocknar elden, 
förklarar Patrik.

Idag finns det även möjlig
het att installera sprinklers 
som är kopplade till kran
vattnet i bostaden.

Glöm inte att ställa undan 

gasolen till grillen, båten, 
husvagnen – det ska alltid 
finnas en skylt som upplyser 
var det finns brandfarlig gas.

Brandorsaker

Vilken är den vanligaste 
brandorsaken i hus?

 – Levande ljus, elfel och 
att man glömmer mat på 
spisen. Värmeljus är ju my
sigt, men var medveten om 
att de behöver syre för att 
kylas. Värmeljus i exempel
vis glasbollar får inte till
räckligt med syre, då kan det 
bli för varmt och glasbollen 
spricker. Det är större risk 
för brand med värmeljus än 
med stearinljus. Ställ aldrig 
ljusen intill brännbart ma
terial och glöm inte att den 
som tänder, den släcker ock
så.

Plåthink till askan

Patrik påminner dessutom 

om att vara försiktig med 
askan i kaminen. När du stä
dar ur kaminen, se då till att 
askan inte har någon kvar
varande glöd. Använd aldrig 
plasthinkar till askan, utan 
ha alltid en plåthink som se
dan ställs en bit från huset.

– För att undvika soteld 
ska man bara använda torr 
ved. De som får soteld har 
ofta sur ved och för lite till
luft.

Patrik påminner om att 
aldrig ladda mobil eller surf
platta i sängen, ha en ladd
plats med hårt underlag. När 
det gäller elsparkcyklar och 
hoverboards är det vanligt 
att den tekniken fattar eld. 
Ladda dem vid ett säkert 
ställe och absolut inte när du 
är bortrest.

Tema Hem & Energi
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Byt ut dina gamla mun-
stycken och duschmun-
stycken till snålspo-
lande munstycken 
(sparlatorer). 

Det finns speciella sparlato
rer som passar alla typer av 
kranar. Om du byter ut alla 
dina munstycken kan du, 
så mycket som halvera din 
varmvattenförbrukning.

I dag finns det sparlatorer 
som blandar in luft i vattnet, 
i motsats till gamla snålspo
lande munstycken som bara 

minskade flödet. Detta gör 
att du inte märker att det 
kommer mindre vatten. 
Luftinblandningen gör dess
utom vattenstrålen behagli
gare. Det finns även insatser 
som minskar vattenbehålla
rens volym i toalettstolar.

Till exempel: En familj på 
fyra personer, där alla spolar 
vatten fem minuter per dag, 
kan spara upp till 2000 kWh 
per år!

Källa: Dalslands 

Miljö- och Energiförbund.

Energispartips

Radonmätning i bo-
städer ska göras un-
der eldningssäsongen, 
alltså från oktober till 
april. 

En mätningsperiod på minst 
två, helst tre månader är att 
föredra, för att få ett säkert 
resultat. Du kan alltså se
nast börja mäta sista febru
ari. Det finns radonbidrag 
att söka upp till 50 procent 
av en skälig kostnad för åt
gärderna, dock högst med  
25  000 kronor, läs mer på 
boverket.se.

Radon är en radioaktiv gas 
som varken syns eller luktar. 
Ibland finns den i inomhus
luften och då ökar risken för 
att vi utvecklar lungcancer. 

I kombination med rök
ning (aktiv eller passiv) ökar 
risken markant. I arbetet 
med Sveriges 16 miljömål 
har man beslutat att alla bo
städer ska ha en radongas
halt under 200 Bq/m3. 

Om årsmedelvärdet i 
inomhusluften överstiger 
200 Bq/m3 är rekommen
dationen att göra något för 
att sänka radonhalten. Det 
finns olika sätt att sänka ra
donhalten på. Oftast bygger 
de på förbättrad ventilation 
eller att hindra radonet från 
att komma in i byggnaden.

Källa: Dalslands  
Miljö-och Energiförbund

Dags att mäta radon

Osäkerhet kring hur 
man skaffar en egen 
solenergianläggning är 
ett hinder för många 
som egentligen vill del-
ta i energiomställning-
en, enligt en Sifounder-
sökning som beställts 
av Svensk Solenergi.

Sifoundersökningen visar 
att 45 procent av alla svensk
ar anser sig ha ett eget ansvar 
för energiomställningen och 
ännu fler (64 procent) tror 
att solenergi kommer att 
spela en viktig roll i Sveriges 
framtida energiförsörjning.

Men undersökningen 
visar också att mer än var 
tredje person upplever att 
processen att skaffa en so
lenergianläggning, inklusive 

att söka ekonomiskt stöd, är 
för komplicerad.

– Det är tråkigt att folk 
tror att det är komplicerat 
att köpa solceller. Det krång
liga solcellsstödet är borta 
för privatpersoner nu och 
regeringen har istället före
slagit ett nytt grönt avdrag 
från årsskiftet. Dessutom 
– redan nu kan man använ
da det vanliga rotavdraget 
för installation av solcel
ler, säger Anna Werner, vd 
för branschorganisationen 
Svensk Solenergi.

Rotavdraget innebär att 
man får dra av 30 procent 
av arbetskostnaden för in
stallationen av en solener
gianläggning, vilket ger om
kring nio procent ”rabatt” 

på installationen. Totalt får 
avdrag för rot och rut göras 
med upp till 50  000 kronor 
under ett år.

– En solcellsanläggning 
ger dig inte bara sänkta el
kostnader, det kan även gyn
na det lokala företagandet 
och underlättar övergången 
till ett förnybart energisys
tem, säger Anna Werner.

Gröna återhämtningen

Finansminister Magdalena 
Anderssons har i budge
tintervjuer understrukit att 
solel ska ingå i den gröna 
återhämtningen.

– Det bygger på att villa
ägarna börjar använda ro
tavdraget till att installera, 
säger Anna Werner.

Rot och rutavdraget får 
sammanlagt uppgå till max 
50 000 kronor per person 
och år. Det finns inget max
belopp per fastighet, så flera 
personer kan få rotavdrag 
för arbeten på samma bo
stad. På Skatteverkets hem
sida loggar du in för att se 
hur stora avdrag du har kvar 
att göra för 2020.

Den som behöver råd 
inför installationen kan få 
hjälp av sin kommunala en
ergi och klimatrådgivare. 
Sådana har funnits i 30 år 
och ger oberoende rådgiv
ning till den som vill inves
tera i förnybar energi.

Källa: Svensk Solenergi

Stort intresse för solenergi
– men många vågar inte ta steget

Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Öppet: Fredagar 12-17

@aag_mellerud 
www.aag.nu

MELLERUD Långgatan 76 
/ 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

Se över ditt 
brandskydd!

 Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
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Inbrotten ökar tra-
ditionellt sett i sam-
band med att mörkret 
kommer och från att i 
början av coronapande-
min minskat kraftigt är 
de nu tillbaka på näs-
tan samma nivåer som 
före. Och allt fler råkar 
ut för inbrott medan de 
är hemma.

Det här ser Folksam när de 
gått igenom sin inbrottssta-
tistik. Även om inbrotten 
gick ner i början av pande-
min ökade antalet inbrott 
när husägaren var hemma 
direkt när rekommendatio-
nerna om att jobba hemifrån 

kom. I mars ökade andelen 
som varit hemma under på-
gående inbrott med nära 300 
procent, jämfört med sam-
ma period 2019.

– När vi har djupdykt i 
statistiken över villainbrott 
ser vi att tjuvar går in i hus 
både dag- och nattetid, oav-
sett om någon är hemma el-
ler inte. Det avskräcker med 
andra ord inte. Är det lätt att 
ta sig in tar tjuven tillfället i 
akt. Därför är det viktigt att 
låsa dörren även om man 
är hemma och att ha ett bra 
skalskydd i form av larm, lås 
på både dörrar och fönster 
som nås från markplan och 

Allt fler råkar ut för 
inbrott när de är hemma

l Se till att alla dörrar (även altan och garage) har godkända 
lås. Även fönster som kan nås från markplan bör ha lås

l Ha dörrarna låsta även när du är hemma

l Installera ett hemlarm kopplat till larmcentral

l Sätt även på larmet när du är hemma med så kallad hem-
mafunktion/skalskyddsfunktion

l Kontrollera om det finns grannsamverkan i ditt område

l Stöldmärk och ta bilder på dina tillhörigheter

l Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsevakt – täck 
inte fönster och dörrar med växter

l Lura tjuven genom timerinställd belysning och genom att 
en granne plockar bort posten när du är bortrest

TIPS för att förbygga inbrott

att inte ha alltför mycket 
insynsskydd, säger Erik Ar-
vidsson, skadeförebyggare 
Folksam.

50-procentig ökning

I snitt har inbrott skett med-
an bostadsinnehavaren är 
hemma i över elva procent 
av alla inbrott som skett 
under perioden mars-sep-
tember i år. Det är en nära 
femtioprocentig ökning 
jämfört med samma period 
förra året.

De senaste åren har villa-
inbrotten till stor del varit 
säsongsbetonade och no-
vember har varit den månad 
då flest villainbrott anmäls. 

Har ditt företag en energianvändning under 
300  000 kWh per år? Då kan du få hjälp med 
att energieffektivisera och både spara pengar och 
bidra till en bättre miljö.

Dalslands Miljö och Energiförbund erbjuder fördjupad råd-
givning till företag som aktivt vill arbeta med att minska sin 
energianvändning. Fokus ligger på olika typer av verkstäder 
men alla företag är välkomna att delta. Syftet är att ge ditt 
företag tillgång till metoder, arbetssätt och verktyg för att 
minska energianvändningen.

Projektet är särskilt riktat till små och medelstora företag. 
I programmet, som är kostnadsfritt, kombineras enskild 
coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten 
mellan företag. Ditt företag kan få hjälp med att förhopp-
ningsvis sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten 
och minska klimatpåverkan.

Coacher för energi och klimat drivs som ett kommunsam-
arbete mellan Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Färgelan-
da, Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Munkedal, Lysekil, 
Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner. För mer infor-
mation och anmälan kontakta energicoachen.

Satsningen pågår 2017-2021 inom projektet Coacher för 
energi och klimat och finansieras av Energimyndigheten och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regi-
onalfondsprogrammet.

Energicoach 
till företag

1. Läcksök ditt tryckluftssystem
2. Täta otäta portar
3. Släck i lokaler där det inte vistas någon.
4. Se över storleken på huvud-/märksäkringen
5. Serva ventilationsanläggningen regelbundet

Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund 

Energispartips till företagare:

Jämfört med övriga novem-
ber sticker dessutom höstlo-
vet ut.

– Historiskt sett har vi sett 
att det sker fler inbrott un-
der höstlovet än i november 
i övrigt. Där ser vi även att 
andelen inbrott som skett 
i samband att folk har va-
rit hemma ökat under just 
höstlovet. Risken finns nu 
att den siffran kommer att 
öka ytterligare då fler an-
tagligen kommer att vara 
hemma under höstlovet i år, 
samtidigt som tjuvarna inte 
tar höstlov, säger Erik Ar-
vidsson.

Källa: Folksam

Fastighetsbyrån Mellerud
fastighetsbyran.com/mellerud / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se

TT21RLS
• Täljstenssidor och topp
• Mycket värmelagring
• Passar bra i rum med låg takhöjd

TT21RS
• Täljstenssidor och topp
• Mycket värmelagring
• Lucka till sockel (tillbehör)

TT21RHS
• Täljstenssidor och topp
• Högt placerad brännkammare 

- bättre insyn till lågorna
• Mycket värmelagring
• Lucka till sockel ingår

TT21RH

Eldens fl ammor skapar värme och lugn för själen. Det är runt lågorna vi 
kopplar av tillsammans med vänner och familj. Eldens fängslande magi förtrollar oss och 
väcker vår inre glöd. Det är här vi upplever den nära värmen och kvalitetstiden.

TT80RLS

TT80RL

” Danska TermaTech har under 
 15 år utvecklat braskaminer där 
 utgångspunkten är att estetik,   
 kvalitet och pris ska samverka 
 på ett bra sätt ”
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• Ett enda reglage sköter upptändningsfunktion 
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” Danska TermaTech har under 
 15 år utvecklat braskaminer där 
 utgångspunkten är att estetik,   
 kvalitet och pris ska samverka 
 på ett bra sätt ”

Spara 2.000-
JUST NU 19.900,-

Introduktionspris

TT23RGS
• Stora sidoglas
• Värmelagrende täljstenssidor och topp 
• Ett enda reglage sköter upptändningsfunktion 

och reglering av värmen
• Gjutjärnslucka och brännkammare botten
• Underhållsfri stängningsmekanism med magneter
• Kallt handtag
• Lucka till sockel ingår

TT23RG
• Stora sidoglas
• Ett enda reglage sköter upptändningsfunktion 

och reglering av värmen
• Gjutjärn i topp, lucka och brännkammare botten
• Underhållsfri stängningsmekanism med magneter
• Kallt handtag
• Lucka till sockel ingår

Spara 2.000,-
JUST NU

17.990,-

Spara 3.000,-
JUST NU

23.990,-

Introduktionspris Introduktionspris

Spara 2.000,-
JUST NU

16.990,-

Spara 2.000,-
JUST NU

17.490,-
Spara 2.000,-

JUST NU
19.490,-

TT80RL
• 42 cm bred brännkammare
• Ett enda reglage sköter upptändningsfunktion 

och reglering av värmen
• Gjutjärn i topp, lucka och brännkammare botten
• Underhållsfri stängningsmekanism med magneter
• Kallt handtag
• Lucka till sockel ingår

TT80RLS
• 42 cm bred brännkammare
• Värmelagrende täljstenssidor 
• Ett enda reglage sköter upptändningsfunktion 

och reglering av värmen
• Gjutjärn i topp, lucka och brännkammare botten
• Underhållsfri stängningsmekanism med magneter
• Kallt handtag
• Lucka till sockel ingår

SPARA 3.000,-
JUST NU 21.990,-

Introduktionspris

Landsvägsgatan 64, Mellerud
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Nu lämnar vi 2500:- 
i rabatt på komplett 
skorsten vid köp av 

kamin från

Se alla våra kaminer 
på tlabbrasvarme.se

Kampanjen gäller till 30 november
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Två partier har valt att hos Förvalt-
ningsrätten laglighetspröva försälj-
ningen av tomtmark på kvarteret 
Ugglan och på det sättet stoppa 
utbyggnaden bostäder i Melleruds 
kommun. Anledningen är att man 
inte godkänner tomtpriset på 96 
kronor per kvadratmeter. Priset är 
mer än dubbelt så högt vid tidiga-
re försäljningar då kommunen sålt 
tomtmark för bostadsbyggnation 
för 40 kronor per kvadratmeter. 
Detta betyder troligen att byggstar-
ten försenas minst ett år.

Enligt facebookinlägg från ett 
av de två partierna har Melleruds 
kommun som mål att befolkning-
en skall växa till 15 000 innevånare 
från dagens 9 300. Rimligen har 
den nya översiktsplanen har detta 
som mål till 2030. För att nå detta 
mål måste Mellerud växa med tre 
nya invånare varannan dag kon-
tinuerligt fram till 2030. För det 
behövs nya bostäder samt externa 
finansiärer och exploatörer.

Partierna som motsätter sig för-
säljningen av den nu aktuella delen 
av kvarteret Ugglan resonerar över 
att kommen har lagt ut mycket 
pengar på inköp och rivning av de 
utdömda husen på tomten. Tid-
ningsuppgifter gör gällande att 
de båda partierna kräver att pri-
set skall sättas till 250 kronor per 
kvadratmeter. Det resonemanget 
verkar ha sin grund i ett företags-
ekonomiskt tänkande. Men en 
kommun är inte ett företag.

En försäljning av de  
7 500 kvadratmetrarna till ett pris 
om 250 kronor skulle ge kommu-
nen 1 155 000 kr mer i vid för-
säljningen. Exploatöreren plane-
rar att använda de att använda de  
7 500 kvadratmetrarna till att byg-
ga 18 lägenheter i 9 parhus som 
troligen kommer att bebos av 36 
skattebetalare, 2 personer i varje 
lägenhet. Om dessa har en inkomst 
som motsvarar medianinkom-
sten i Melleruds kommun skulle 

det motsvara skulle det motsvara 
en skatteintäkt till kommunen på 
ca 1 360 000. Så redan vid ett års 
försening ”förlorar” kommunen  
205 000.

Försening är det troligaste sce-
nariot för kvarteret Ugglan. Men 
tyvärr finns det ett värre scenario 
och det är att inga investerare vill 
komma till Mellerud och bygga 
de nödvändiga bostäderna som 
för att kommunen skall nå 15 000 
innevånare. De tar helt enkelt med 
sig sina pengar till någon kommun 
där politiken är glada för att de 
kommer och vill investera.

En kommun har helt andra upp-
gifter lösa jämfört med företag. 
Kommunen skall vara en bra plats 
att bo i för innevånarna med den 
service de kan förvänta sig. För att 
ge skola, vård, omsorg och lite kul-
tur krävs skattebetalare.

Ekonomen

Bra jobbat….

Det är positivt att ”bodialogen” har 
bildats. Eftersom det är lättare att 
sälja en dröm än att sälja verklig-
heten, behöver framtidsfundering-
arna ta ett avstamp i just verklig-
heten. 

Närheten till natur, skog och 
strand vid sjö finns även runt el-
ler i städer. Att arbetspendla till 
Vänersborg/Trollhättan med sub-
ventionerad kollektivtrafik kostar 
12 500 kronor med årskort. Till 
Göteborg kostar det 18 200 kronor. 

Så har vi storleken på kommu-
nalskatten och för VA-nätet. Det 
har sina utmaningar att gå runt 
med ett nybyggt hus i Melleruds 
kommun. Men Mellerud har en 
skatt i de bostäder som redan är 
byggda och som är överkomliga 
även inräknat merkostnader för att 

bo här. Det finns pärlor, såna som 
blivit det och de med potential. 

Styrande, oavsett politisk färg, 
verkar inte förstå att bostadsom-
råden behöver kommunens enga-
gemang för en bra miljö. Det bris-
ter också i respekten för enskildas 
ägande. 

Kommunen har sovit i 25 år nu 
över Boverkets allmänna råd från 
1995 vad gäller bostäder och ben-
sinstationer. Man häpnar över att 
behöva köra genom ett bostads-
område för att komma till det ny-
byggda äldreboendet. Man kan 
också fråga sig om kommunens 
administration behöver A-läget 
vid Köpmantorget?

”KarlErik Bergkvist”

Kommunen har 
sovit i 25 år

Insändare
Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Maila din insändare till redaktion@mellerudsnyheter.se . Skriv kort, max 2 000 tecken. Du får vara anonym och ha en signatur, men uppge alltid namn och kontaktuppgifter till oss.
Vi förbehåller oss rätten att korta insändaren.

 MELLERUD
Ett av ärendena på full-
mäktiges dagordning förra 
onsdagen var ett interpella-
tionssvar till socialdemokra-
terna i Mellerud från social-
nämndens ordförande Daniel 
Jensen (KD) om det politis-
ka ansvaret för att genom-
föra heltidsresan i Melleruds 
kommun.

En besvikelse kring hur heltidsre-
san utvecklats är uppenbar. Inte 
alls så många som förväntat har 
valt att gå upp till heltid och en del 
som arbetet heltid har istället gått 
ner i tjänst.

En av ledamöterna i fullmäk-
tige, Florence Johansson (S), be-
skrev vad Heltidsresan inneburit 
för henne som arbetat 100 procent 
inom socialpsykiatrin i Mellerud i 
många år och inte har så långt kvar 
till pension. 

Genom heltidsresan, arbetar hon 
nu 80 procent, plus 20 procent som 
resurs, det vill säga hoppar in där 
det behövs personal, tider som för-
medlas via den anställdes privata 
mobiltelefon. 

Detta har inneburit tolvtimmars 
arbetspass flera gånger per vecka, 
plus varannan helg. Varken dygns-
vila eller veckovila uppnås. Många 
orkar inte arbeta 100 procent på 
det viset menar Florence Jonasson.

– Jag har förlorat många kollegor 
som sökt sig till andra arbetsplat-
ser. Vi har långt kvar till att bli en 
attraktiv arbetsgivare, konstatera-
de hon.

Var inte meningen

– Det var inte alls meningen att det 
skulle bli såhär, sade Pål Magnus-
sen (V) Ingen karl skulle acceptera 

Arbetstider som 
på 1800-talet?

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Vi har långt 
kvar till 

att bli en 
attraktiv 

arbetsgivare

”
att jobba på sådana villkor, vi mås-
te ta detta på allvar.

Daniel Jensen försvarade hel-
tidsresans gång och sa att man nått 
en bra bit men inte hela vägen. Han 
påpekade att fler händer behövs på 
tider som inte är optimala. Ska 
man klara heltidsresan måste man 
vara solidarisk, tyckte han.

Marianne Sand Wallin (S), sade 
uttryckligen nej till att kvinnor en-
dast ska orka jobba 80 procent tills 
de går i pension.

– Det är väl märkvärdigt att det 
ska drabba kvinnorna i omsorgen. 
Vi har en uppgift att se till att de 
får bra arbetstider. Arbetspass på 
tio till tolv timmar om dagen är 
1800-tal!

Olof Sand (S) påpekade att det 
finns färre timanställda idag, vil-
ket är bra, men tyckte att projekt-
planen skulle följas upp, vilket han 
menade inte gjorts tillräckligt.

– Det står i planen att man ska 
se på hur rimliga scheman ser ut, 
påpekade Olof Sand. 

GÖTEBORG
22 oktober bjöds eldsjälar 
och vardagshjältar på läns-
middag i Göteborg. Från 
Mellerud deltog Inger An-
dersson och Gunnar Lan-
degren, de var inbjudna av 
landshövding Anders Da-
nielsson.

Till länsmiddagar inbjuds eldsjälar 
och vardagshjältar i Västra Göta-
land som gör förtjänstfulla insatser 
inom ideella verksamheter. Delta-
garna föreslås av kommunfullmäk-
tiges ordförande, som också bjuds 
in till middagen.

Från Mellerud deltog Inger An-
dersson och Gunnar Landegren 
tillsammans med fullmäktigeord-
föranden Roland Björndahl.

– Det var en helt fantastisk 
upplevelse, väldigt överraskande 
med hela inbjudan och hedran-
de såklart. Jag blev jätteglad, det 
är roligt att bli uppmärksammad. 
Det känns positivt eftersom kom-
munen jobbat hårt med de här 
frågorna den sista tiden, såsom 
ljudmiljön i skolan, säger Inger 
Andersson.

Hon tillägger att akustiken var 
dålig i den stora lokalen de satt och 
åt i, så Inger gav tips och råd hur 
detta kunde förbättras till en repre-
sentant från Länsstyrelsen som satt 
vid samma bord.

Gunnar Landegren har nästan 
inte smält upplevelsen när tidning-
en får kontakt med honom under 
måndagen.

– Detta är stort, precis som när 
jag fick Melleruds kulturpris 2015. 
Jag blev jätteglad, men det finns så 
väldigt många andra som också ar-
betar hårt ideellt. Det var trevligt 
att få träffa de andra eldsjälarna 
och landshövdingen var myck-
et trevlig. En bordsgranne var en 

Eldsjälar på länsmiddag

Fr.v: landshövding Anders Danielsson, kommunfullmäktiges ordförande Roland Björndahl, Inger 
Andersson, ordförande Hörselskadades Riksförbund i Mellerud samt Gunnar Landegren, biograf-
maskinist på Centrumsalongen och engagerad i Veteran Classic Dalsland. Foto: Privat.

Bengtsfors: Roger Karlsson, musiker och körledare. Monica Åhlund, 
hembygdsforskare och ordförande i Steneby hembygdsförening.
Färgelanda: Marianne Göthberg, var med och bildade Färgelanda rid-
klubb 1983.
Vänersborg: Maria Johansson, ordförande konståkningsklubben Troll-
hättan-Vänersborg. Carl-Magnus Magnberg, brinner för Brålandabyg-
den och president i Lions Brålanda.
Åmål: Marianne Eriksson, ledare för barn och vuxna i Åmåls gymnas-
tikförening.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

kvinna från Färgelanda som var 
med och bildade Färgelanda rid-
klubb, hon berättade att hon varit 
i stallet varje dag sedan 1982. Då 
kände jag mig liten, konstaterar 
Gunnar Landegren.

Motiveringar: 

Inger Andersson: Ordförande 
för Hörselskadades Riksförbund 
(HRF) i Mellerud sedan 2001. Un-
der Ingers tid som ordförande har 
föreningen ökat från 20 till cirka 
200 medlemmar. Föreningen fick 
pris som Årets HRF-inspiratör 
2019. HRF Mellerud visar hur hör-
selskadade kan växa och vara en 
stark röst i det lokala samhället.

Gunnar Landegren: Är tidigare 
ordförande (nu vice ordförande) 
i Veteran Classic Dalsland, som 
hela sommaren ordnar veteranfor-
donsutställningar i Sunnanå hamn 
varje tisdag, med deltagare från 
när och fjärran. Han brinner också 
för film och är med och arrangerar 
”Filmfestival på Dal” – en av Sveri-
ges största filmfestivaler, med vis-
ningar i fem kommuner. Gunnar 
är dessutom en mycket hängiven 
biodlare.

Eldsjälar i våra grannkommuner:
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ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

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

HUNDSPORT
13 september var Mel-
leruds BK:s Diana 
Bergström och hennes 
border collie Macie iväg 
och gjorde delprov 1 i 
en räddningshundsut-
bildning som de går, 
vilket de klarade galant 
och blev godkända.

Utbildningen görs i Svenska 
brukshundklubbens regi på 
uppdrag av Myndigheten 
för samhällsskydd och be-
redskap. Det är en lång och 
gedigen utbildning på totalt 
350-400 timmar med två 
delprov och ett certifierings-
prov.  

Den certifierade rädd-
ningshundens uppgift är 
att bland rasmassor söka 
upp och markera personer 
som begravts i rasområden. 
Räddningsarbetet ställer 
enormt stora krav på att 
hunden accepterar och kan 
hantera besvärliga miljöer 
med bland annat lösa un-
derlag, höga höjder, rök och 
buller. 

Hunden ska söka av sto-
ra områden för att känna 
personvittring och markera 
instängda personer så rädd-
ningspersonal kan koncen-
trera sitt arbete och snabbt 
undsätta innestängda och 
skadade personer.

Godkänd
räddningshund

Diana Bergström, Melleruds BK, och 
hennes border collietik Macie klara-
de av det andra och sista delprovet 
i utbildningen till räddningshund.  
Foto: Privat.

Hundarna kan också 
göra betydelsefulla insatser 
vid andra katastrofer och 
händelser, till exempel tåg-
olyckor, sök efter försvun-
na personer, vid sjörädd-
ningsinsatser eller åka på 
skarpa uppdrag utomlands 
för att hjälpa till vid exem-
pelvis en jordbävning. 

 Melleruds brukshundklubb

SPORT

MELLERUD
Onsdag kväll förra veckan var det kommunfull-
mäktigemöte på Kulturbruket i Mellerud. Det rå-
der delade meningar om tvåprocentsmålet, om 
att spara eller använda pengar, det betydde de-
batt och det var många tankar som luftades från 
talarstolen.

Livlig debatt om pengar

Vi kan inte  
använda  

lånade pengar 
till verksam-
heters drift

”

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Första ärendet handlade om 
sverigedemokraten Berny 
Dahlbergs förslag att alla 
ledamöter skulle avstå sina 
mötesarvoden (200 kronor) 
fram till jul och använda 
pengar till julhälsningar åt 
äldre och ensamma. Detta 
röstades ner med motive-
ringen att det är upp till var 
och en vad hen vill göra med 
sitt arvode. SD reserverade 
sig mot beslutet. 

Delårsbokslut  
och prognos

Delårsbokslutet för Melle-

ruds kommun från augusti 
kommenterades av revisorn 
Evert Magnusson som kon-
staterade att bokslutet gjorts 
enligt konstens alla regler, 
men att endast två av elva 
mål till fullo är uppfyllda.

Prognosen visar att årets 
resultat beräknas till plus  
14,7 miljoner kronor vilket 
är 1,7 miljoner bättre än 
budget. Nämnderna prog-
nostiserar ett underskott 
mot budget på minus 11,3 
miljoner kronor, social-
nämnden minus 7,1 och 
kultur- och utbildnings-
nämnden minus 6,5. Årets 
nettoinvesteringar beräknas 
till 114,8 miljoner kronor, 53 
miljoner lägre än budget.

Spara eller inte spara

Olof Sand (S) oroade sig för 
den borgerliga majoritetens 
styrning, som han menar ger 
verksamheterna en alltför 
trång kostym. Att ha tio mil-
joner i utvecklingsfonden 
tyckte han var kufiskt, istäl-
let för att använda pengarna 
där de behövs nu, i skolan 
och socialt. Sand ville frångå 
resultatmålet på två procent.

Morgan E Andersson (C) 
påminde om att man varit 
överens om ett tvåprocentigt 

resultatmål och var främ-
mande till att använda låna-
de pengar till verksamheters 
drift. Försiktighetsprincipen 
ska tillämpas menade An-
dersson.

Lars Nilsson (S) pekade på 
att prognosen är klart bättre 
än den förra. Elva miljoner 
mer i skatt och bidrag till 
kommunen. Han konstate-
rade att största kostnaden 
för kommunen är löner och 
hyror.

Daniel Jensen (KD), ord-
förande i socialnämnden, 
såg det ”inte som omöjligt” 
att ha en budget i balans 
2021.

Marianne Sand Wallin (S) 
pekade på att det förs över 
53 miljoner till nästa år för 
investeringar som inte blivit 
av i år, hon tyckte det var fel 
samtidigt som det fattas lim 
på förskolan och barn i be-
hov av extra stöd inte kan 
få det på alla skolor. Hon 
vädjade om att majoritetens 

skulle besinna sig i sin spar-
iver och göra avsteg från två-
procentsmålet. 

Viktigt för  
besöksnäringen

Melleruds kommun har för-
värvat Bråna Sjöskog, vilket 
redovisades och godkändes. 
Detaljplanen för Vita San-
dars camping antogs och 
Anette Levin (L), ordföran-
de i byggnadsnämnden, såg 
möjligheten att campingen 
kan öka antalet platser från 
200 till 500 som mycket po-
sitivt för Mellerud.

– Det känns bra att utveck-
la ett besöksnäringsföretag. 
Några grannar har klagat på 
höga ljud och vild parkering, 
men man får bedöma – gäl-
ler enskilda intressen eller 
allmänna? Vi har en fantas-
tiskt fin camping i Mellerud, 
den är viktig för kommunen 
konstaterade Levin. 

Svaret på remiss angående 
Trafikverkets Åtgärdsvals-
studien för E45 klubbades 
med ett ändringsyrkande. 
Stycket om byte av mark 
mellan lantbrukare stryks.

– Vi vill värna lantbrukets 
behov och detta var ing-
en bra sak för att ta vara på 
lantbrukets intressen, sade 
Morgan E Andersson.

Morgan E Andersson anser att försik-
tighetsprincipen ska användas.
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Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi 
köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare 
i Dalsland och Bohuslän att välja ett lång-
siktigt och hållbart samarbete med oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål-Mellerud
Tel. 070-229 21 71

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Anton Johansson 
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

Visa att du finns! 
Med en annons i vårt 

tema Jord & Skog 
onsdag 4 november 

når du 10.800 hushåll 
och företag

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

ELLERUDS
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Kontakta mig! 
för att synas i Jord & Skog

Efter segern på V75 var det både lättnad och glädje hos Bloms. Lite bubbel kom fram och gratulanter avlöste varandra via sms och telefon. På bilden ses Tomas, Maja 
och Sara pyssla om pensionären Kantens Guy, 28, i det fina stallet som Tomas snickrat. Foto: Privat.

Dwight Pieters, försteman hos stall Robert Bergh, tar stolt hand om sin passhäst, 
ståtliga Kantens Rose efter V75-segern på Örebro. Foto: Privat.

Kantens Rose. Foto: Privat.

Segerglädje i Åsen
TRAVSPORT
Glädjen stod högt i tak 
hemma hos Bloms på 
Kantens Gård i lördags 
när deras delägda Kan-
tens Rose, för dagen 
med Kevin Oscarsson 
i sulkyn, infriade favo-
ritskapet och knappt 
men säkert vann V75-
2 på Örebrotravet.

Loppet utgjorde ett för-
sök till Diamantstoet och 
var utskrivet som ett Ung-
domslopp, det vill säga för 

lärlingar högst 25 år gamla. 
Detta tog hästens nuvarande 
tränare Robert Bergh fasta 
på vid anmälan då han först 
försäkrade sig om Kevin Os-
carssons tjänster.

– Jag kände att Kevin skul-
le passa bra på hästen. Hade 
han inte svarat ja hade vi 
nog inte startat i loppet, av-
slöjade Bergh i ATG Live:s 
sändning före start.

Kevin tackade för Berghs 
förtroende och med skick-
lighet lyckades han lotsa 

fram ”Rosa” från det svå-
ra utgångsläget långt ut på 
startbilsvingen utan att be-
höva offra allt för mycket i 
vida spår. 

Sista halvvarvet gick hon 
utvändigt ledande Årjängs-
hästen Bianca Sisu och 
in  över Örebros korta upp-
lopp utkämpade de två en 
duell sida vida. 

Med sitt lätta och vägvin-
nande steg kändes det dock 
som om Kevin hade kon-
troll och på klasshästens vis 

sträckte hon på sig de sista 
metrarna och vann med en 
hals, hästens fjärde raka se-
ger. 

Segertiden blev 1.11.9/ 
1609m auto och på toton 
betalade ekipaget ut favori-
toddset 1.91 På segercheck-
en till stall Tomas Blom m.fl. 
stod denna gång 110 000 
kronor.  

 Kantens Rose är med vin-
sten klar för finalen av Dia-
mantstoet   på Solvalla den 
28 november, men någon 

start där är Tomas Blom inte 
så pigg på.

– Det är Bergh som sköter 
matchningen, men eftersom 
finalen körs med voltstart, 
vilket hon tidigare haft pro-
blem med, så är det tvek-
samt. Dessutom är några 
riktigt tuffa märrar inkvala-
de, som visserligen står med 
40 meters tillägg, men som 
kan bli jobbiga att stå emot 
för hästarna på startvolten.

Återstår att se var det 
välstammade, ståtliga stoet 

kommer till start nästa gång. 
För kretsen kring hästen blir 
det dock spännande redan 
ikväll på Åbytravet. Då star-
tar nämligen deras andra 
häst i Berghs regi, Kantens 
Cash, i lopp 2, denna gång 
med lärlingen Dwight Pie-
ters i jollen.
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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 

Höstens hundkurser avklarade
HUNDSPORT
Höstens kursverk-
samhet på Melleruds 
Brukshundklubb är nu 
till ända och vilken fan-
tastisk höst det har 
varit.

Hanna Laakso och Diana 
Bergström hade valpkurs 
med positiv inlärning, där 
deltagarna har fått lära sig 
hur man skapar fin relation 
med sin valp och hur man 
förstärker önskvärda be-
teenden på ett positivt sätt 
och hur man ska göra för att 
släcka negativa beteenden 
på ett schysst sätt. 

Hur man lägger sin grund 

för valpen är jätteviktigt för 
den fortsatta relationen med 
sin hund. Det är många val-
par i kommunen just nu och 
stort tryck på önskemål om 
att gå valpkurs, så Hanna 
Laakso har i dagsläget ytter-
ligare en kurs för entusiastis-
ka valpägare. 

Bästa möjliga vardagen

Maria Ihrén och Chicki Wal-
lin har använt sig av Svenska 
Brukshundklubbens senaste 
på kursfronten som kallas 
för Bäst-var-dag. Kursen är 
baserad på att hundägare 
ska få den bästa möjliga var-
dagen tillsammans med sin 
hund. 

Vardagsträningen ska vara 
enkel, effektiv och använda 
sig av roliga övningar som 
skapar trygga och förtroen-
deingivande band med sin 
hund. Kursdeltagarna har 
fått gå igenom passivitet, 
inlärning av enklare saker 
såsom sitt, ligg, hantering, 
inkallning, vikten av belö-
ningar och så vidare. Fram-
förallt har de fått lära sig 
att det ska vara roligt att ha 
hund och det hunden gör 
ofta blir den bra på.  

Caroline Bernhed har haft 
rallylydnadskurs där delta-
garna har fått nörda ner sig 
i skyltarnas betydelse, vad 
domarna tittar på och be-

Vardags-
träningen 
ska vara 

enkel och 
effektiv

”
dömer, hur man bygger sina 
egna banor hemma, vikten 
av att kedja ihop momenten 
så hunden fortsätter att bi-
behålla sitt fokus hela banan 

igenom. Deltagarna har fått 
värdefulla tips på hur de ska 
förbättra sina moment på 
bästa sätt. 

Helt ny sport

Diana Bergström har haft 
kurs i IPO-R. En helt ny 
sport inom Svenska Bruks-
hundklubben som är en 
tävlingsform av räddnings-
hund. Deltagarna har fått 
god insikt i vad sporten går 
ut på och vad som är viktigt 
att träna på. 

De har även fått gå igenom 
inlärning av de olika lyd-
nadsmomenten, sökarbetet 
och den viktiga miljöträ-
ningen. Inför kursen gjor-

de Roger Bejefalk ett flertal 
hinder till IPO-R-kursen så 
deltagarna fick möjlighet att 
träna på rörliga underlag. 

Malin Hjelmqvist som är 
klubbens utbildningsperson 
har gjort ett fantastiskt ar-
bete under 2020 med att få 
medlemmar att hålla kurser 
och utbilda sig till instruk-
törer. 

2021 ser mycket ljust ut på 
kursfronten med flera nyba-
kade instruktörer i flera oli-
ka grenar och inriktningar. 

Helén Torstensson 

Melleruds Brukshundklubb
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Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara 
lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns bl.a. dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, 
slipbaspapper, non-woven, elektrotekniskt isoleringspapper, förpacknings- och etikettmaterial samt material för 
medicinska ändamål. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är  
6 000. Billingsfors bruk ingår i affärsområdet Industrial Solutions som bl.a. levererar oblekt, miljövänligt 
tunnpapper till stålindustrin och impregnerat papper, Spantex, till möbelindustri och andra konverteringskunder.

Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors söker 
Administratör till Virkesavdelningen
Tjänster avser ett års visstidsanställning, som kan komma att förlängas vid behov.  

Skulle du vilja jobba med administration i form av bland annat fakturakontroll och kontering och även 
följa och administrera våra virkesinköp steg för steg från leverantör/skogsägare, till inleverans till 
fabriken?

Har du ekonomisk gymnasieutbildning och är strukturerad samtidigt som du klarar av att snabbt få 
saker gjorda och dessutom gillar administrativt arbete med externt och internt kontaktarbete?

Då är du kanske rätt person för tjänsten!

För mer information och ansökan, besök vår hemsida; www.ahlstrom-munksjo.com/careers och välj 
”Sweden” i sökrutan för ”Posting Country” och därefter klicka på ”Search Jobs”. Välj annonsen 
Assistant, Wood. Sista ansökningsdag: 2020-11-20.

Två Produktionstekniker  
till Massaproduktionen 
Vi söker en tekniker till respektive område:

Massalinjen som omfattar Renseri, Kokeri & Tvätt/ Sileri

Kraft/Återvinningslinjen som omfattar Hartskokeri, Indunstning, Gaspanna, SMW-/Fastbränslepanna, 
Sodahus, Ångturbin, Mixeri/Mesaugn.

Du medverkar, genom samarbete med övrig ledning inom Massaproduktionen, till utveckling av 
maskiner, process och personal med strävan att förbättra säkerhet, produktivitet, kvalitet och energi-
förbrukning.

Du som söker ska ha Process- eller teknisk utbildning, god kunskap om maskiner, processer och  
kvalitetskrav och är en positiv, ansvarstagande och mycket självgående person.

För mer information och ansökan, besök vår hemsida; www.ahlstrom-munksjo.com/careers och 
välj ”Sweden” i sökrutan för ”Posting Country” och därefter klicka på ”Search Jobs”. Välj annonsen 
Production Technichian och/eller Technician, Pulp Production. Sista ansökningsdag: 2020-12-06.

Vid frågor gällande ansökningsförfarandet, maila: helen.oder@ahlstrom-munksjo.com

BOWLING
Det var många åskåda-
re i Melleruds bowling-
hall när BK Håvås i 
lördags tog emot Ste-
nungsunds BC.  

–  Det bästa laget vi har mött 
hittills. Det var kämpa in i de 
två sista serierna, summerar 
Håvås Morgan Tellander. 

Håvås red ut stormen 
och vann med 12-8, lagets 
minsta segermarginal. Bäs-
ta individuella resultat hade 
Crister Granath 866, Jörgen 
Rosén 863 och Morgan Tel-
lander 798. 

Lars Nilsson

FUTSAL
Kroppefjälls IF:s herrar 
kommer i höst att spela i en 
regional Futsalserie, Dals-
lands Sparbanks Futsalserie 
division 2. 

Det är en fyralagsserie 

där även Eds FF, Ellenö IK 
och Färgelanda IF deltar. 
KIF spelar sin första match 
söndag 15 november i Rå-
dahallen. Motståndare blir 
Färgelanda. 

Lars Nilsson

FOTBOLL
Som tidigare meddelats 
kommer Åsebro IF:s fot-
bollsdamer att spela under 
eget namn 2021. 

Nu meddelar även den 
gamla partnern Brålanda 
IF att även de kommer att 

delta i seriespelet. Styrel-
sen skriver: ”Vi ser att vi 
de kommande åren har ett 
spelarunderlag inom flick-
fotbollen som gör att vi kan 
bedriva en bra verksamhet.” 

Lars Nilsson 

Sjunde raka

Futsal division 2

Ett blir två Dressyrtävling på Rearsbyn 
och hoppseger för Tuva-Lisa

Tuva-Lisa Carlsson hoppade hem en fin seger i Lysekil förrförra helgen. Bilden 
dock från ett tidigare tillfälle på hemmaplan, då hon lyckades lika bra i dressyr.

HÄSTSPORT
Fastän tävlingssäsongen, som varit väldigt kort 
av förklarliga covid-19-orsaker, börjar lida mot 
sitt slut, så görs fortfarande goda resultat lokalt. 
Förrförra helgen plockades det hem fina priser 
både i dressyr och hoppning.

Melleruds Ridklubb arrang-
erade då en lokal dressyrtäv-
ling. Här gick tredjeplace-
ringen i lätt C:1 till Therése 
Davérus och Quintana 90 då 
de red i mål på 73,89 pro-
cent. I samma klass slutade 
Camilla Lindblom Fors pre-
cis utanför placering med 
66,85 procent för Plutos 
endast andra tävlingsstart. 
Båda representerar Dals-
lands Hästsportklubb.

I den efterföljande klassen, 
lätt B:1, tog hemmaekipaget 
Evelina Olsson och Sarmas 
hand om tredjepriset med 
68,75 procent. Som tvåa i 
klassen syntes, med 68,93 
procent, Ingrid Stewart på 
Sarzano SB representerande 
Eds Rs.

DHsK:s Susanne Lund-
qvist tävlade dressyr i Ale 
Jennylund. För henne och 
Joline blev det en fjärde-
placering i lätt A:3 på 68,43 
procent.

Hoppframgångar för 
flera DHsK-ekipage

Under samma helg plock-
ades det också hem flera 
priser vid hopptävlingar. I 
Borås avgjordes årets Äng-
lahopp för ponny. Här gick 
det bra för Frida Hansson, 
Dalslands HsK, som fixa-
de en sjätteplacering med 
Knockbeg Little Bob i lätt B. 
Ekipaget gjorde även en fel-
fri runda i lätt A, vilket inne-
bär att ekipaget nu är kvalat 
till högre klass. 

Vid hopptävling för pon-

ny i Lysekil stod Tuva-Lisa 
Carlsson som segrare i lätt 
C+ tillsammans med Lund-
by Zally.

I Lidköping, där det bjöds 
på nationell hoppning för 
häst under tre dagar, syn-
tes DHsK-ekipagen främst 
i en av 1,10-klasserna. Gab-
riella Petersson blev sexa 

med Diaborus van de Kapel 
medan Michaela Alfreds-
son och Hollywood G blev 
åttondeplacerad. I klassens 
avdelning B för unghästar, 
hoppade Anna Wessman 
Karlsson Clear Round med 
High Ambition.

Ing-Marie Norrman

För att vi ska 
få den bästa 

utsikten

”
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FöretagsGUIDEN Behöver du hjälp?

Anlita våra LOKALA småföretagare

Fotvård

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Renovering

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

GRAVSTENAR 
tillverkning – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
Brålanda

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Bildelar

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

Foder

.se 

Hundkurser 
Vår & Höst

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Hundtjänster

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 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

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

Målare

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

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

Dags att sälja båten?
Annonsera ut den på Annonstorget

FOTBOLL
Brålanda IF hade borta
match mot Skärhamns 
IK i första kvalomgång
en till herrfotbollen di
vision 5. Tyvärr fick 
man vända hem med en 
41förlust i baken. 

Skärhamn gjorde 1-0 redan 
i femte minuten. De hann 
också utöka till 2-0 innan 
halvtidsvilan. Brålanda hade 
en gyllene chans till reduce-
ring när laget tilldömdes en 
straff strax före pausen, men 
sköt utanför. 

–  Vi gjorde två individu-
ella misstag som vi normalt 

inte gör på målen, säger 
BIF-tränaren Ronny Fre-
driksson. 

I 66:e minuten reducera-
de Oskar Björnekil till 2-1. 
Strax därefter hade BIF en 
skott i stolpen. I Brålandas 
jakt på kvittering gjorde 
Skärhamn 3-1 och 4-1 på 
kontringar. 

– Vi förlorade mot ett 
bättre lag, säger Fredriksson. 
Pojkarna gjorde en bra in-
sats, men vi hade inte mar-
ginalerna med oss. 

Brålandas avslutande 
kvalmatch spelas på Sörby-
vallens konstgräs på lördag.

Lars Nilsson 

Kvalförlust
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Melodikrysset v.44 - 31 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:.....................................................................................................................................................
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Postadress:...............................................................................................................................................

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Melodikrysset v. 44 – 31 oktober
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Vår kära

Ingrid Johnsson
* 30 mars 1934

har lämnat oss i 
sorg och saknad

Skövde 19 oktober 2020

Sofia

Jöran

När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.

När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.

Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,

att vara här ändå.

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på
Naturskyddsföreningen

plusgiro 90 19 09-2.
Ernstssons Begravningsbyrå

tel. 0534-613 33
ernstssons.se

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

Vem vill du 
gratulera?

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes 
i dessa pandemitider. 

hälsar Reine Dalman

UPPVAKTNING

...till alla er som jobbade med 
branden i Dalskog.

Familjen Lantz

Veckans ros

MELLERUD
Smyrna: Ons 18 Bibelklass 
– för dig som vill lära mer 
om bibeln. Tor 17 Språkcafé. 
Fre 18 Fredax – barnsamling. 
Sön 11 Gudstj. m Samuel 
Alexandersson om Israel och 
Messias. Tis 19 Bönesam-
ling.

Equmeniakyrkan: Lör 
Alla helgons dag 11 Gudstj. 
Thomas Segergren, nattv. Tis 
18 Scout. 

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

BRÅLANDA
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Predikan Dennis Nyström. 
Ssk.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Mån-fre 18.00 Gemen-
sam bör för Brålanda i entrén 
till Equmeniakyrkan Brålan-
da. Ons 18.30 Brålanda Bi-
belstudium Apg. 20. Lör 11 
Frändefors Equmeniakyrkan 
Alla helgons dag. HHN. Bos-
se Arwedahl, Maria Bartens. 
Se hemsida och instagram; 
equmeniakyrkansodradal.se .
Brålanda: Lör 11 Gudstj. i 
fsh. Anette J Carlson. Helena 
Hughes. Ssk och kyrkkaffe. 
Sön 18 Minnesgudstj. Tho-
mas Holmström och Pasto-
ratskören. OBS! Få platser då 
anhöriga har företräde. Mån-
fre 18 Gemensam bön i Equ-
meniakyrkans entré. Mån 15 
Andakt m fika i fsh. 
Gestad: Lör 18 Minnes-
gudstj. Anette J Carlson, 
sång Anna Johansson. OBS! 
Få platser då anhöriga har 
företräde. Mån 15 Norra 
sykretsen träffas i fsh. 
Timmervik: Sön 11 Gudstj. 
Thomas Holmström.
FRÄNDEFORS
Frändefors: Lör Minnes-
gudstj. Daniel Westin. Endast 
för inbjudna anhöriga. Sön 
11 Högmässa m Daniel Wes-
tin. Mån 14.30-16.00 Mån-
dagskaffe m enkel andakt.

PREDIKOTURER

MELLERUD
Fagerlidsskolans fri-
tidshem har den se-
naste månaden arbe-
tat med ett tema som 
heter ”Från jord till 
bord”. 

Det är ett lantbrukstema där 
eleverna har fått skapa en 
egen liten bondgård i mini-
atyr, fått så och skörda egen 
potatis som de sedan fick 
smaka på. De har även tittat 
på faktafilmer om lantbruk, 
läst böcker och gjort en fin 

utställning där det visats 
massa produkter från bond-
gårdar. 

Barnen har fått baka bul-
lar och vi har även haft ett 
samarbete med syslöjden 
där eleverna fått sy egna 
frukter och grönsaker som 
de sedan hängt upp i ett ut-
ställningsträd i entréhallen.

Årskurs 3 har i skolan haft 
videosamtal med en bonde 
där han visat upp hur han 
har det på gården.

Personalen

Lantbrukstema 
på fritids

Eleverna på Fagerlidsskolans fritidshem har jobbat med ett lantbrukstema den 
senaste tiden. Foto: Privat.

R V
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DÖDSFALL

Elevernas frukter och grönsaker som de sytt i syslöjden. Foto: Privat.
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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 Född 2010 
12:45 Skavlan 
13:45 Sorgen och jag 
14:45 Det handlar om kärlek... 
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
21:30F ramtiden 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 

11:30 Drömmen om Bali 
12:00 Rapport 
12:05 Ut i naturen 
12:45 Äventyrsfamiljen 
14:00 Att långsamt försvinna 
15:00 Drömhuset 
16:00 Rapport 
16:05 Fråga doktorn fakta 
16:15 Drömmen om Bali 
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 Trump: Fyra år från
 insidan 
19:20 Kalla krigets hemligheter
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 Generation Columbine 
23:05 Good gaming 
23:20 Kulturveckan 
23:50 Vetenskapens värld 
00:50 Trump: Fyra år från
  insidan
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:30 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 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 
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 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
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 Strömsö 
10:00I shockey: TV-pucken 
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 Trump: Fyra år från
 insidan 
23:20 Svenska nyheter 
23:50 Våra barns hemliga liv 
00:50 Född 2010 
01:50 Barnmorskorna 
05:15 Go’kväll 

11:30 Universitetets 
 djursjukhus
12:00 Rapport 
12:05 Ut i naturen 
12:45 Äventyrsfamiljen 
15:00 Drömhuset 
16:00 Rapport 
16:05 Fråga doktorn fakta 
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 Trump: Fyra år från
  insidan
19:20 Kalla krigets hemligheter 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens natur: USA:s 
 vilda gräns mot Mexiko 
20:55 Historier från Norge runt 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Morden i Kongo 
00:20 Min röst: Minun ääni 
00:50 Trump: Fyra år från
  insidan
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 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Idol – resultatshow 
22:40 Idol extra 
23:00 Fasanjägarna 
01:30 The gift 
03:50 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst
05:00 Dr Phil 

11:30 Min röst: 
 Minun ääni 
12:00 Rapport 
12:05 Ut i naturen 
12:45 Äventyrsfamiljen 
14:00 Att långsamt försvinna 
15:00 Drömhuset 
16:00 Rapport 
16:05 Fråga doktorn fakta 
16:15 Vloggarna 
16:45 Tjejer gör lumpen 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kari-Anne 
18:30 Arkitekterna bakom 
 Skogskyrkogården 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Mysteriet med Banksy 
20:55 Korta tv-historier 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Mississippi grind 
23:30 Sömngångaren 
23:35 Generation Columbine 
00:25 Utan syn och hörsel 
 – så jävla rättslös.. 
00:55 Värsta listan 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa
  med Sofia 
09:30 Den gröne slaktaren 
10:00 Ishockey: TV-pucken 
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 
05:15 Go’kväll 

06:00 Uppdrag 
 granskning 
07:00 Sorgen och jag 
08:00 Våra barns hemliga liv 
09:00 Helgstudion 
12:00I shockey: TV-pucken 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Riverbed 
18:30 Allhelgonakväll 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Årets sockerbagare 
21:00 Grantchester 
21:50 Amningsrummet 
22:15 Rapport 
22:20 Smala Sussie 
00:00 Blåsningen 
04:00 Sorgen och jag 

07:10 Modern och 
 dottern 
09:10 Skogskyrkogården 
10:45 Ishockey: TV-pucken 
12:00 Vetenskapens värld 
13:00 Forum: Vänsterpartiets 
 kongress 
16:00 Rapport 
16:05 Forum: Vänsterpartiets 
 kongress 
17:50 Ishockey: TV-pucken 
18:45 Off radar 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Faurés rekviem
19:45 Kulturstudion 
19:50 Koranyi spelar Bach 
20:50 Kulturstudion 
20:55 Semmy Stalhammer 
 spelar Bach
21:50 Erkännandet 
22:35 Ungar 
23:15 Mysteriet med Banksy 
00:10 Utrikesbyrån 
00:40 Tjejer gör lumpen 
01:10 Vloggarna 
01:45 Sportnytt 

06:00 Dr Phil 
06:55 Kockarnas kamp 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Idol 
13:00 Idol – resultatshow 
13:30 Lego masters Sverige 
14:30 Hockeylördag 
17:55 Nationell minneshögtid i 
 coronatid 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
19:55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20:00 Så mycket bättre 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Mission: Impossible 
 – fallout 
01:15 Primal fear 
04:00 En plats i solen: Sommar-
 sol 
05:05 Dr Phil 

06:00 Strömsö 
06:30 Den svenska 
 dansbandshistorien 
07:00 Årets sockerbagare 
08:00 Skavlan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Ishockey: TV-pucken 
17:00 Ridsport: Världscupho... 
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 Tjuv och polis 
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 Trump: Fyra år från 
 insidan
05:15 Landet runt

08:00 Babel 
09:00 Forum: Vänster-
 partiets kongress 
10:00 Gudstjänst 
11:00 Forum: Vänsterpartiets 
 kongress 
14:50 Fotboll: Damallsvenskan 
16:00 Rapport 
16:05 Fotboll: Damallsvenskan 
17:00 Kortfilmsklubben 
 – italienska 
17:28 Kortfilmsklubben 
 – engelska 
17:43 Nyfiken på Sverige 
 – kurdiska 
18:00 Älskade koskit 
18:30 Vloggarna 
19:00 Världens natur: USA:s 
 vilda gräns mot Mexiko 
19:55 Historier från Norge runt 
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån:
 Vägen till Vita huset 
23:00 Gudstjänst 
00:00 Ekonomibyrån 
00:30 Språknyheterna 
01:00 Nåt måste göras 
01:30 Universitetets djursjukhus 

06:00 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 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 
22:09 Top dog 
23:05 Wallander: Den orolige 
 mannen 
01:15 Trump och komikerna 
 – humorkriget 
02:15 Stockholmspolisen 
03:10 En plats i solen: Sommar-
 sol
05:05 Younger 
05:30 Köket

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

05:45 Nyhetsmorgon 
11:00 USA-valet 2020 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Kockarnas kamp 
21:00 USA-valet 2020 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 USA-valet 2020 
05:00 USA-valet 2020 

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 Framtiden runt hörnet 
12:45 Den svenska dansbands-
 historien
13:15 Skavlan 
14:15 Doobidoo 
15:15 Vi som går scenvägen 
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 Index 
21:45 Mötet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Fotbollsstudion 
23:00 Till drömmarnas land 
00:30 The sinner 
01:15 Rederiet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Landet runt

08:00 Kortfilmsklubben 
 – italienska  
08:28 Kortfilmsklubben 
 – engelska 
08:43 Nyfiken på Sverige – ... 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Gudstjänst 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Mysteriet med Banksy 
19:25 Korta tv-historier 
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 Vloggarna 
01:00 Älskade koskit 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Agenda 
17:00 Vara mamma 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Under klubban 
18:30 Trump: Fyra år från 
 insidan 
19:20 Kalla krigets hemligheter 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Samtidigt på jorden 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 USA-val 2020: Valvaka 

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 Mötet 
12:10 Tänk till talkshow 
12:25 Anslagstavlan 
12:30 Du Clarar mer än du tror 
13:00 Fråga doktorn 
13:45 Våra barns hemliga liv 
14:45 Fotbollsstudion 
15:15 De glada åren 
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 Jan Johansson – en liten 
 film om en stor konstnär 
21:30 Veckans brott 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 En oväntad vänskap 
00:20 Grantchester 
01:05 White wall 
01:45 Rederiet 
02:30 Svenska nyheter 
03:00 USA-val 2020: Valvaka 

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



MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 Lör 10-13

115:–
Krom eller borstad krom.

Ord. pris: 149:-
Pris gäller v 44 – 46

Torino Kombi

Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

Skinnhandske 
Dam & Herr Damkofta

149:-
Reflexvante 
Barn 

Termoleggings 
Supermjuk innesocka

99:-

399099:-
4990

MELLERUD
Förra lördagen anordnades en workshop på Kulturbruket på 
Dal där deltagarna främst kom från kulturskolorna i Dals-
landskommunerna och inriktade sig mot de som vill spela 
tillsammans med andra.

Workshop för 
kulturskolor

Nathalie Norrman från Mellerud med sin fiol, var en av deltagarna i workshopen. I bakgrunden Sara Johansson från Ed.

Med syfte att stödja musikutveck-
lingen i den dalsländska delen 
av Västra Götalandsregionen har 
Förvaltningen för kulturutveckling 
bidragit med medel till ett samar-
bete kommunerna emellan.

– En workshop i det här sam-
manhanget är ett bra sätt att visa 
vilka möjligheter som finns, menar 
Clas-Göran Janson, rektor vid Kul-
turskolan i Mellerud, som själv var 
med under lördagen.

Spelar på gehör

För att genomföra projektet har 
Västra låtverkstan engagerats och 
det var således de som höll i lör-
dagens workshop. Förutom elev-
er från kulturskolorna i Dalsland 

fanns även medlemmar ur Dals-
landsorkestern med, som även den 
har som motto att ge dalslands-
ungdomarna samma möjligheter 
som musikintresserade ungdomar 
på större orter.

Västra låtverkstan vänder sig till 
ungdomar som är självständiga på 
sina instrument och vana vid att 
spela på gehör. Noteras kan också 
att man enbart spelar låtar och vi-
sor från Västsverige.

Härliga folkmusiktoner

Man tränar bland annat på arrang-
emang, samspel och teknik. Så 
gjordes även förra lördagen där det 
framåt eftermiddagen strömma-
de ut härliga folkmusiktoner från 

Sparbankssalongen. Om en månad 
ska man träffas igen, då i Dals Ed

– Det har gått jättebra här idag, 
eleverna har varit intresserade 

och koncentrerade. Nu ser vi fram 
emot nästa gång vi ska träffas, sä-
ger Jenny Gustafsson från Göte-
borg och Anders Ådin från Ström-

stad som är musikaliska ledare på 
låtverkstan.

Ing-Marie Norrman




