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Stor ökning i Mellerud
Sidan 5

De är här för att stanna
Sidan 9

Önskar alternativ väg

De tre lantbrukarna Gustav Hilmér, Fredrik Torstensson och Dan Ingvarsson i LRF:s kommungrupp tycker till om E45:ans framtida sträckning. Foto: Karin Åström.

– Sidan 7 –

Andrésen Maskin AB • 0521 -57 57 30 • www.andresenmaskin.se

LÅT OSS FACKMÄN  
SERVA OCH REPARERA
ERA MASKINER!
Vinterrabatt på MF-service?  
Ring Richard för pris!

k-bygg.se

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

Värmepellets

PALL MED 
VÄRMEPELLETS

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

inom 4 mil.

Priserna gäller måndag 2/11– söndag 8/11 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

6995
/kg

Svensk kycklingbröstfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 850g,
Max 2 köp/hushåll/vecka 45

Mild hårdost
Garant, flera sorter, fetthalt 27-
35%, ca 700 g
Max 2 köp/hushåll/vecka 45

KLUBBPRIS

Toalettpapper
Fixa, 18-pack, jfr-pris 23,60/kg

Kvarg
Lindahls, flera sorter, 150 g, 
jfr-pris 33,33/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 45

5:-
/st

49:-
/st

Mango
Brasilien, klass 1, jfr-pris ca 35,09/kg

10:-/st

KLUBBPRIS

Frysta bär
Garant, flera sorter, gäller ej ekologiska,
225-250 g, jfr-pris 40,00-44,44/kg
Max 4 köp/hushåll/vecka 45

KLUBBPRIS

10:-
/st 4995

/kg
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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

Pingstförsamlingen
Brålanda

Söndag 22/11 kl. 11.00
Års- &  

Administrationsmöte
Välkomna

MEDLEMSMÖTEN
är tills vidare inställda

SÖDRA DAL

FRÄNDEFORS  
Mötesuppehåll 
Nov, Dec & Jan 

Se annons Januari -21        
God Jul och Gott Nytt År

           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

Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 8/11 11:00 Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, 
   Pär-Åke Henriksson

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 4/11 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19
Tor 5/11 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, 
   Pär-Åke Henriksson
Tor 5/11 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Sön 8/11 18:00 Meditationsgudstjänst i Kyrkans Hus, 
   Mia Palm
Ons 11/11 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 11/11 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 4/11 18:30 Intressemöte för dig som vill bli Kyrkvärd. 
   Plats: Gunnarsnäs kyrka. Anmäl senast 2/11 
   till Martin Nicklasson på 0722-00 62 10
Sön 8/11 09:30 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka,  
   Pär-Åke Henriksson

4-11 november 2020
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet 

”Frälsningen”
Rikskollekt går till: Rådgivningsbyrån för 

asylsökande och flyktingar

072-864 65 90 - Robin • Kärragatan 15, Mellerud

Däckskifte 
4 däck

200:-
Välkommen att boka tid  

Melleruds bilvård

BIO
Centrumsalongen, Mellerud 

MELLERUDS IF
Vi finns på 

BEGRÄNSAT ANTAL 

PLATSER 50 ST

Nelly Rapp 

Monsteragenten

Söndag 8/11 kl. 16.00

Från 11 år. Pris 80 kr

1 tim. 33 min

MELLERUD
SPF Seniorerna Mel-
lerudsbygden använ-
der pengarna från den 
hälsocheck man fått 
från kommunen till en 
orienteringstävling i 
Mellerud, på Världsdi-
abetesdagen lördag 14 
november.

– Vi i SPF slår fem slag den 
dagen. De är migrationen, 
orientering som varit en stor 
sport i Mellerud, den loka-
la handeln, diabetes och att 
65-plussare kommer ut och 
rör på sig, förklarar Lennart 
Magnusson, SPF.

På lördag den 14 novem-
ber anordnar föreningen en 
orienteringstävling i centra-
la Mellerud, istället för en 
tipspromenad. De 25 första 
som dels kan bevisa att de 
är minst 65 år och dels att 
de gått slingan, bjuds på ve-
getarisk helgsupé på en lokal 
restaurang.

Vinnaren får sitt pris di-
rekt efter tävlingen, övriga 
tre priser lottas ut senare. 

Anordnar orienteringstävling

Rose-Marie Jonasson, Stig Larsson och Lennart Magnusson från SPF Mellerud med några av de orienteringsskärmar som 
placeras ut längs slingan i centrala Mellerud lördag 14 november.

Det gäller då att vara närva-
rande på torget för att få sina 
priser. Det handlar totalt 
om fyra presentkort á 400 
kronor som gäller i en lokal 
matbutik.

– Vi kallar dagen för  
”I Björn Hellbergs anda”. 
Han är ett mirakel när det 
gäller att kunna saker, men 

är värdelös på datorer. Alla 
våra frågor är skrivna för 
hand och inte i en dator. 
Samtliga frågor har svarsal-
ternativ A, B eller C. Man 
får en karta att följa och vid 
stora orienteringsskärmar 
längs slingan finns frågorna, 
berättar Lennart Magnus-
son.

Fyra frågor handlar om 
migration, fyra om diabetes 
och fyra har en mer allmän 
karaktär.

– Detta är en höstaktivitet 
inom SPF tillsammans med 
Vuxenskolan som vi samar-
betar med, avslutar Lennart 
Magnusson.

Susanne Emanuelsson

Du är viktig i hela samhällets arbete med att bromsa smittspridningen. 
Följ de rekommendationer som ges från ansvariga myndigheter. 

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

Med anledning av coronaviruset covid-19

Undvik besök på våra äldreboenden
Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd 
fram till 19 november 2020 avråder vi anhöriga från att besöka kommunens 
särskilda boenden fram till 19 november. Avrådan ska inte förväxlas med  
besöksförbud utan vi ber dig som anhörig att verkligen överväga om besök till 
din anhörig som bor på särskilt boende är nödvändigt under denna period.  
Vi har alla ett gemensamt ansvar att bromsa den samhällsspridning som  
pågår just nu. Om du som anhörig har frågor kan du kontakta personalen på  
avdelningen där din närstående bor. Tack för din hjälp!

För dig som är frisk finns det flera sätt att bidra på:
• Om du har en person i din närhet som är äldre eller tillhör en annan  

riskgrupp, hör efter om det finns något du kan hjälpa till med.
• Har du en granne eller bekant som inte klarar det svenska språket så bra - 

fråga om hen vill ha hjälp att förstå den senaste bekräftade informationen 
från ansvariga myndigheter.

• Ser du uppgifter i sociala medier som du misstänker är felaktiga – ta reda på 
fakta och länka till korrekt information från berörd myndighet.

• I en tid då besök och fysiska möten begränsas - fortsätt att hålla kontakten 
och sträck ut en hjälpande hand genom telefoner och andra kanaler.

• Det går bra att göra nödvändiga besök till livsmedelsbutiker och apotek. 
Stötta gärna vårt lokala näringsliv genom att handla lokalt. 
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070-567 60 32

Du vet väl att..

Mellerud

de sista tjugo åren har vi
ökat antalet medlemmar

från 20 till 200

AKTUELLA ERBJUDANDEN  4/11-8/11
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

FRANKFUL      

Delikatessen erbjuder

KÄLLARRÖKT SKINKA     
Scan. Ord. pris 23:90/hg.   

FÖRKOKT POTATIS
Välj mellan Delikatess eller Mos. 600 g. Ord. pris 19:95/st.

BLÖJOR
Coop. Ord. pris 79:95/st.                 

59k�  
9)=�  

KANONPRIS

FÖRKOKT POTATIS

30k
2 FÖR

NYHET

FRANKFUL      

HAR DU 
PROVAT?     

20% PÅ HELA 
SORTIMENTET

Samtliga föreningar och organisationer med 
verksamhet i Melleruds kommun har fram till 30 
oktober kunnat ansöka om att få kvittera ut en 
Hälsocheck, för att ordna aktiviteter anpassade 
utifrån corona för seniorer 65 år och uppåt.

I ett första skede finns det fem Hälsocheckar á 10 000 kronor 
att ansöka om. Endast en Hälsocheck per förening eller or-
ganisation och det är först till kvarn som gäller.

Enligt anvisningar från miljö- och hälsorådet ska aktivite-
terna anpassas och utformas utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. De ska även:

• vara kostnadsfria för samtliga deltagare
• ha ett stort fokus på fysik aktivitet
• ge deltagarna stimulans och inbjuda till social gemenskap
• stimulera både kvinnor och mäns deltagande
• främja integration
Det är inte möjligt att kvittera ut en Hälsocheck för akti-

viteter som riktar sig enbart till den egna föreningens eller 
organisationens medlemmar, eller som förutsätter att delta-
garna redan utövar en viss typ av aktivitet.

Hälsocheck 2020

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färsk laxfilé hel sida  99:-
Hälleflundrafilé helt kilo 199:-
Färska räkor och nykokta havskräftor lägsta dagspris

/kg

Hösten är här och med 
den närmar sig influ-
ensasäsongen. När-
hälsans  vårdcentraler 
erbjuder  gratis  influ-
ensavaccination från 
och med 3 novem-
ber  för personer 65 år 
eller äldre och de som 
tillhör en riskgrupp. 
Från 1 december er-
bjuds övriga invånare 
vaccination.

– Att ha hög feber i många 
dagar är slitsamt för både 
hjärta och lungor. Det är 
viktigt att ha kapaciteten 
att hosta under en längre 
tid. Därför motiverar vi att 
man ska vaccinera sig mot 
influensa, förklarar Maria 
Nykvist, som jobbar med 
smittskydd på Närhälsan i 
Mellerud.

Det tar cirka två veckor 
efter vaccinationen innan 
immunförsvaret har byggt 
upp ett bra skydd. Det är 
därför vaccinationsstart 
sker i november i hela Sve-
rige. Närhälsan har öppen 

Vaccinationskampanj mot influensa

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influen-
sa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av 
följande sjukdomar:

• Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår 
astma

• Kronisk hjärtsjukdom

• Diabetes

• Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom 
eller medicinering

• Kronisk leversvikt eller njursvikt

• Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion 
eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, 
neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.

FAKTA  RISKGRUPPER

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Maria Nykvist, Närhälsan Mellerud. 

mottagning och drop-in 3-6 
november. Men det finns 
vaccin kvar även efter de da-
garna.

Under pandemin räknar 
man med att fler än vanligt 
kommer för att vaccinera 
sig, för att minska risken att 
bli sjuk i båda infektionerna 
under samma vinterperiod.

– Vi brukar vaccinera 
cirka 1 500 personer, men i 
år hoppas vi på fler. Det är 
ju speciellt i år. Eftersom vi 
behöver vaccinera många på 
kort tid har vi valt att göra 
det i Rådahallens E-hall. 
Där finns en kontrollant vid 
insläppet, vi har små vacci-
nationsrum och sedan går 
man ut på baksidan. Ingen 
trängsel eller möten. Tryg-
gare vaccinering kan vi inte 
lösa, konstaterar Maria Ny-
kvist.

Närhälsan Mellerud är 
med och letar tidiga influ-
ensafall i samarbete med 
Folkhälsomyndigheten för 
att se spridningsmönstret.

Det finns ännu inga influ-
ensafall i Mellerud.

– Vi brukar se flest fall ef-
ter jul och runt sportlovet, 
säger Maria Nykvist.

Influensa är oftast ofarlig. 
Men den som är över 65 år, 
har vissa kroniska sjukdo-
mar eller är gravid har större 
risk för att bli svårt sjuk och 

rekommenderas därför att 
vaccinera sig.

De som inte tillhör de 
prioriterade grupperna kan 
vaccinera sig från och med 
den 1 december.

Beprövat vaccin

Västra Götalandsregionen 
har i år, liksom förra året, 
upphandlat ett influensa-
vaccin som innehåller fyra 
influensa stammar. Det är 
ett väl beprövat vaccin och 
allvarliga biverkningar är 
mycket sällsynta.

– Det som kan hända efter 
vaccinationen är att man blir 
öm och svullen runt vac-
cinationsstället och en del 
får feber och muskelvärk, 
men besvären går över inom 
några dagar, säger Gunilla 
Ockborn, biträdande smitt-

skyddsläkare på Smittskydd 
Västra Götaland.

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

Senior
MATSEDEL

Vecka 46 Skolan
Måndag 9/11: Ost- och skinksås, makaroner och 
broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa.
Tisdag 10/11: Stekt kycklingfilé med örtsås, kokt 
potatis och morotsmix. 
Dessert: Äpplekaka med vaniljsås.
Onsdag 11/11: Fisksoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg. 
Dessert: Konserverade persikor.
Torsdag 12/11: Grillkorv med hemlagat  
potatismos och grönsaksmix. 
Dessert: Bärsoppa.
Fredag 13/11: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis och ärtor/morötter och lingonsylt. 
Dessert: Tropisk kräm.
Lördag 14/11: Fina festgrytan med kokt potatis 
och blomkål. 
Dessert: Morotskaka.
Söndag 15/11: Stekt rödspätta, remouladsås, 
kokt potatis, citronklyfta och gröna ärtor. 
Dessert: Jordgubbsmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 46
Mån-tors, lör-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker.  Fre: Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
och grönsaker. 

Måndag Ost- och skinksås* med 
pasta och broccoli.
Alt: Ost- och paprikasås med pasta, 
bönmix och broccoli.
Tisdag Kycklinglårfilé, örtsås, kokt 
potatis, morotsmix.
Alt: Quornfilé, örtsås, kokt potatis, 
morotsmix.
Onsdag Fisksoppa** .Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Alt: Vegsoppa. Mjukt bröd med ostpå-
lägg.
Torsdag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos och grönsaksmix.
Alt: Veggiekorv med hemlagat potatis-
mos och grönsaksmix.
Fredag Köttbullar, brunsås, kokt 
potatis, ärtor/morötter, lingonsylt.
Alt: Grönsaksbullar, brunsås, potatis, 
ärtor/morötter.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.

För bokning och info: 
Facebook Skeppskrogen Sunnanå 

 Tel. 070-796 62 04
www.skeppskrogensunnana.com

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

Storgatan 13, Mellerud • 0530 - 101 04

20% 
på alla skjortor, stickat och 

byxor (ej jeans) till Herr/Kille
Gäller t.o.m. lördag 7/11 

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

annons@mellerudsnyheter.se 
0530-125 40 

Fira farSILVA TRAIL RUNNER 4X 
Genom en unik intelligent light  
kombination skapas en bred ljusbild 
nära dig och en lång smalare 
ljusbild framåt. 350 lumen i ljustyrka. 
Batteriet räcker i upp till 18 timmar. 

INKL. LADDARE OCH 
UPPLADDNINGSBART 

BATTERI.

Fira far699:
(999:-) 

Fars
DAG

Den 23 oktober släpptes singeln ”Moonlight” 
med sång av Ulrika Kronstrand. Den är produce-
rad av Anders Larsson samt John Meller.

Ulrika släppte singeln ”Moonlight”

Ulrika Kronstrand har tagit sig artistnamnet URika i samband med att hon släpp-
te låten Moonlight.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

I våras skapade Ulrika 
Kronstrand och Philip 
Lundgren två låtar, va-
rav den ena, You Rock My 
World, mottogs långt över 
förväntan. Den spelades in 
i Anders Larssons studio i 
Dals Rostock. Låten fick så-
pass bra respons att han ville 
jobba vidare med Ulrika.

– Vi diskuterade vilken 
genre som passade mig och 
när jag fick höra demon till 
Moonlight så fastnade den 
direkt. Jag skrev klart texten, 
som var påbörjad medan 
Anders Larsson och John 
Meller, CA/LA Records, 
producerade låten, berättar 
Ulrika.

23 oktober släpptes låten 
på Spotify och Youtube.

– Nu blir jag egen och in-
såg att jag behövde ett artist-
namn. Så jag bestämde mig 
för URika.

Hur vill du beskriva den 
nya låten?

– En upptempolåt med 
80-talsinfluenser. En 
danspoplåt helt enkelt. Men 
jag har inte låst mig i den 
här genren. Vi har börjat på 
lite nytt material som passar 
mig jättebra. Det är så roligt 
att de vill satsa på mig, jag 
är ju en amatör som mest 
sjungit i kyrkan tidigare. Det 
känns så häftigt att få göra 
detta! säger Ulrika som bor 
med sin familj i Ör

I framtiden hoppas Ul-
rika, som är sjuksköterska 
och småbarnsmamma, att få 

möjlighet att fortsätta med 
musiken.

IOGT-NTO Mellerud. Sön-
dagen 18 oktober 2020 gäs-
tades logen av Sonja Petters-
son, Korpås, Bolstad och Jan 
G. Andersson, Troneberg, 
Gestad. Ordförande Ingvar 
Asp hälsade 20-talet med-
lemmar välkomna, ett sär-
skilt välkommen till Sonja 
och Jan.

Programmet för kvällen 
var om Sôffi i Bôtten, ett 
levnadsöde i Gestad. Sonja 
Pettersson är brorsdotter-
dotter till Sofia Eriksson, 
Sonja har källforskat kring 
gårdens historia och händel-
ser genom åren samt varit 
Jan behjälplig med underlag 

till filmen. Jan visade en film 
på dryga timmen som han 
gjorde 2001, då hade gården 
stått orörd sedan 1964. En 
mycket väl sammansatt film, 
Jan kompletterade filmen 
med stillbilder främst på de 
personer som det handlade 
om.

Gården Tromberg var i 
släktens ägo från 1858 till 
2001, då den såldes.  Sofia 
blev sin hembygd trogen i 
90 år, då hon avled. Sofia 
var yngst i en syskonskara 
om sju barn, de tog även en 
fosterson från Stockholm. 
Flera av syskonen åkte till 
USA och Norge i slutet av 

1800-talet och början av 
1900-talet. Syskonen, utom 
en flicka, återvänder hem 
till Tromberg. Då repareras 
husen och man bygger en ny 
ladugård. Detta var möjligt 
med de medel som de tjänat 
in i USA.

Det var ett litet jordbruk, 
med tre-fyra kor, någon gris 
plus höns och en häst. Det 
gav ej något överflöd, men 
de klarade sig.

Till kyrkan i Gestad tu-
rades de om att gå var sin 
söndag, övriga lyssnade på 
predikan i radion.

Det var verkligen ett 
människoöde som Sonja 

berättade om och med hjälp 
av filmen. Ingen idag kan 
ju fatta och förstå att något 
sådant har förekommit. Det 
var säkert många tankar och 
funderingar under åren, hur 
man skulle klara av varda-
gen. Trångboddhet, inga be-
kvämligheter, utedass, inget 
varmt och kallt vatten. Ja, 
kallt vatten var det gott om, 
men det skulle bäras in och 
värmas.

Ordföranden tackade 
Sonja och Jan för en mycket 
intressant och gripande re-
dovisning.

Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT
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Fram till och med den 30 oktober kl. 14:00 hade total 24 896 
i Västra Götaland testats positivt för covid-19. Det är en ök-
ning med 742 fall sedan 29 oktober.

Antalet konstaterade smittade invånare i varje kommun i 
Dalsland till och med vecka 43:
Bengtsfors kommun: 61
Dals Eds kommun: 45
Färgelandas kommun: 50
Melleruds kommun: 52
Åmåls kommun: 85

Källa: Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten

Antal smittade 
av covid-19

REGIONALT
Folkhälsomyndigheten 
och Västra Götalands-
regionen har skärpt de 
allmänna råden i hela 
Västra Götaland län 
för att försöka bryta 
den ökade smittsprid-
ningen. Råden gäller 
från nu och till att bör-
ja med fram till den 19 
november.

För boende och besökare i 
Västra Götaland gäller att 
bidra till att alla kan hålla 
avstånd och minska träng-
sel.

• Var och en bör avstå från 

att vistas i inomhusmiljö-
er där människor samlas 
som butiker, köpcentrum, 
museer, bibliotek, badhus 
och gym, med undantag för 
nödvändiga besök i exem-
pelvis livsmedelsbutiker och 
apotek.

• Var och en bör avstå från 
att delta i exempelvis möten, 
konserter, föreställningar, 
idrottsträningar, matcher 
och tävlingar. Detta gäller 
dock inte idrottsträning-
ar för barn och unga födda 
2005 eller senare.

• Var och en bör, om möj-
ligt, undvika att ha fysisk 
kontakt med andra personer 

än de som man bor med.
• Alla verksamheter i re-

gionen eller i regiondelen 
bör vidta åtgärder så att var 
och en ska kunna följa de 
allmänna råden vid lokala 
utbrott av covid-19. Detta 
kan exempelvis innebära att 
verksamheten minimerar 
antalet besökare vid samma 
tidpunkt.

• Arbetsgivare bör vid-
ta åtgärder för att anställda 
ska kunna följa de allmänna 
råden vid lokala utbrott av 
covid-19. Sådana åtgärder 
kan vara att uppmana per-
sonalen att arbeta hemifrån, 
erbjuda utökade förutsätt-

ningar att arbeta hemifrån 
och att tjänsteresor, kon-
ferenser och andra fysiska 
möten skjuts upp.

 Publikgränsen på 50 
personer kvarstår

Länsstyrelsen i Västra Gö-
taland har även beslutat att 
hålla fast vid begränsningen 
på 50 personer vid allmänna 
sammankomster och offent-
liga tillställningar i Västra 
Götaland. Beslutet är fattat 
på inrådan av Västra Göta-
landsregionens smittskydds-
läkare och syftar bidra till att 
bromsa smittspridningen.

Skärpta krav för att 
bromsa smittspridningen

16 nya fall under vecka 43 MELLERUD
Med anledning av Folk-
hä lsomyndighetens 
beslut om skärpta all-
männa råd fram till 19 
november 2020 avrå-
der Melleruds kommun 
anhöriga från att besö-
ka kommunens särskil-
da boenden fram till 19 
november. 

Folkhälsomyndighetens 
skärpta allmänna råd beror 
bland annat på ett ökat antal 
personer med covid-19 samt 
att antalet smittade inom 
särskilt boende i Västra Gö-
talands län också har ökat. 
Det krävs nu extra åtgärder 

utöver de som redan gäller 
för att bromsa de lokala ut-
brotten.

Avrådan ska inte förväx-
las med besöksförbud utan 
Melleruds kommun ber på 
sin hemsida dig som anhö-
rig att verkligen överväga 
om besök till din anhörig 
som bor på särskilt boende 
är nödvändigt under just 
denna period. Det står även 
”Vi har alla ett gemensamt 
ansvar att bromsa den sam-
hällsspridning som pågår 
just nu”. 

Rutinen för säkra besök 
kvarstår som tidigare för de 
besök som genomförs.

Undvik besök på 
särskilda boenden

Philippa Bellamy, kommunikatör på 
Melleruds kommun. 

MELLERUD
Melleruds kommun 
har varit förskonad på 
senare tid vad gäller 
antalet smittade av 
covid-19. Men under 
vecka 43 rapportera-
des det 16 nya fall, vil-
ket sticker ut jämfört 
med andra kommuner. 
Totalt ligger siffran nu 
på 51 personer. 

Folkhälsomyndigheten och 
Smittskydd Västra Göta-
landsregionen går ut med 
att det krävs extra åtgärder 

utöver de restriktioner som 
redan finns, på grund av de 
lokala utbrotten av covid-19.

– Vi vill tacka alla som 
håller i och följer ansvariga 
myndigheters rekommen-
dationer. Men då Smittskydd 
i Västra Götaland har sett 
en allvarlig ökning i länet 
krävs det nu extra åtgärder 
utöver de som redan gäller 
för att bromsa de lokala ut-
brotten, poängterar Philippa 
Bellamy, kommunikatör på 
Melleruds kommun.

Melleruds Nyheter skrev 

förra veckan om drabbad 
hemtjänstpersonal samt 
två elever som drabbats av 
covid-19.

– Det pågår fortfarande 
smittspårning och provtag-
ningar enligt Smittskydds 
rekommendationer. Vi 
kommer fortlöpande att gå 
ut med information till in-
vånare, näringsliv och för-
eningar framöver, säger Phi-
lippa Bellamy.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP

FÖR EN  
BÄTTRE 
ARBETSDAG
445 II E-SERIES

#wearetheverybestworkday

PAKETPRIS!
1 st. X-FORCE SVÄRD
2 st. KEDJOR 
 
FRÅN 599:-

KAMPANJPRIS!

4.990:-
Ord. pris 5.990:-

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

Idag den 4 november 

blir det enklare att 

resa kollektivt i Västra 

Götaland. Då kommer 

70 zoner att slås ihop 

till tre zoner som heter 

A, B och C. 

Samma datum ändras också 
biljettpriserna. Det kommer 
att kosta lika mycket oavsett 
vilken zon du reser i. 2018 
beslutade regionfullmäktige 
i Västra Götalandsregio-
nen att Västtrafiks framtida 
zonstruktur ska bestå av tre 

zoner. I april 2020 beslutade 
kollektivtrafiknämnden om 
priserna för Västtrafiks nya 
biljettutbud. Priserna ska bli 
mer enhetliga än tidigare, 
en resa kommer kosta lika 
mycket oavsett i vilken zon 
du reser. Detta innebär att 

många kommuner hamnar 
i samma zon som Mellerud 
och därmed sjunker priset 
på både enkelbiljetter och 
periodkort jämfört med 
idag för den som reser utan-
för kommunen.

Ny zonindelning för kollektivtrafiken

Lions Brålanda september-
möte inleds med att presi-
dent Lars Karlsson hälsar 
medlemmarna välkom-
na, denna gång på grund 
av pandemin, till Roland 
Smedbäcks förnämliga ma-
skinhall i Gråfålerud. Däref-
ter informerar Dan Nyberg 
om den lokala situationen 

beträffande covid-19. Kata-
strofen och den uppkomna 
situationen i Beirut diskute-
ras och mötet beslutar skän-
ka 10 000 kronor som hjälp 
till invånarna där. Därtill 
skänks 3 500 kronor till vat-
tenprojektet ”Water means 
life” i Somalia.

Klubben fattar också be-

slut om att stödja arbetet i 
att hjälpa flyktingarna i det 
förstörda lägret i Moira, som 
en del av Lions, Sverige en-
gagemang. 

Vidare lämnas en rapport 
från Medborgardialogen, 
en träff med representanter 
från Vänersborgs kommun, 
som hölls i Brålanda 2 au-

gusti, då flera av Lions med-
lemmar deltog. President 
Lars Karlsson avslutar mötet 
med att reflektera över si-
tuationen i samhället kring 
pandemin och på vilka sätt 
Lions kan vara ett stöd för 
behövande.

Dennis Carlsson

FÖRENINGSREFERAT

Lions Brålanda oktober-
möte inleds med att presi-
dent Lars Karlsson hälsar 
medlemmarna återigen väl-
komna,  grund av rådande 
omständigheter till möte i 
Roland Smedbäcks maskin-
hall. Kvällen till ära invigs 
Ulf Norrback som ny med-
lem av Carl-Anders  Magn-
berg och Tord Lundh.

Mötet tar som vanligt upp 
hur Lions kommer att skapa 
julstämning i Brålanda den 

5 december då julmarkna-
den skulle ägt rum. Julkär-
var kommer att säljas som 
vanligt 30 november och en 
särskild glasögoninsamling 
kommer att ske lördag 7 no-
vember på Storgatan.  Mötet 
beslutar också att skänka 
10.000 kronor till tält för 
flyktingar och en summa för 
projektet ”Water means life” 
i Somalia. 

Dennis Carlsson, 
Ulf Norrback invigs som ny medlem av Tord Lundh och Carl-Anders Magnberg.



Markberedning
Frösådd, hyggesåterställning, höjdröjning,  
skyddsdikning,  skogsbilvägar.  
Utföres åt såväl skogsbolag som 
enskilda skogsägare
Johan Aronsson 

johan@jaent.se 
070-716 36 60 
www.jaent.se

BÄCKEFORS
Planerna på en omlastningsterminal mellan väg 
och järnväg för virke i Bäckefors tar stora steg 
mot förverkligande. Skogsbolaget Södra har köpt 
mark på en strategiskt belägen plats nordväst om 
samhället och projektet fortskrider nu med målet 
att terminalen ska vara färdigbyggd 2022.

Södra har köpt 50 hektar mark nordväst om Bäckefors för att bygga en omlast-
ningsterminal för virke. 

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Anders Svensson, Södra, är projektledare för bygget av en omlastningsterminal 
för virke i Bäckefors.

Skogen är en råvara Dals-
land är rik på och Bäckefors 
är en strategisk knutpunkt 
för transporter till och från 
hamnarna i Göteborg och 

Uddevalla samt mellan Nor-
ge och södra Sverige. En 
anslutning till stambanan 
mellan Oslo och Göteborg, 
på en plats där flera större 

vägar möts, är optimal för 
en omlastningsterminal för 
virke från lastbil till tåg. Frå-
gan hade diskuterats i tio år 
innan Bengtsfors kommun 
i januari 2019 beslutade att 
planen ska tas fram.

– Vi tycker detta är jät-
tebra, det var ett av våra 
tidigaste beslut, säger Stig 
Bertilsson (M), sedan 2019 
kommunstyrelsens ordfö-
rande i Bengtsfors.

Investeringen görs av 
skogsbolaget Södra, som 
tillsammans med Trafikver-
ket, satsar upp emot 100 
miljoner på projektet.

– Vi såg ett stort behov 
av en sådan terminal här, 
den kommer att gynna både 
ekonomi och miljö, konsta-
terar Anders Svensson, pro-
jektledare hos Södra.

Han berättar att projektet 
tog fart förra hösten. Frågan 
arbetades igenom tillsam-
mans med Trafikverket och 
en funktionsutredning gjor-
des. Den planerade virkes-

terminalen ska på intet sätt 
störa trafiken på stambanan 
och det ska vara en öppen 
terminal, där det finns förut-
sättningar för andra aktörer 
att också kunna etablera sig. 

Ingått avtal för köp

– Vi har ingått avtal för köp 
av mark om cirka 50 hek-
tar nordväst om Bäckefors 
och själva terminalområdet 
omfattar hälften av det, ett 
område om cirka 25 hektar, 
säger Anders Svensson.

Även detaljplanearbetet 
började förra hösten, inom 
det ryms flera utredningar, 
bland annat en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB). 
Utredningarna förväntas 
vara klara 2021.

Att bygga terminalen är 
en stor investering för Söd-
ra och en förutsättning för 
att den ska genomföras var 
enligt Anders Svensson ett 
statligt stöd genom Na-
turvårdsverkets satsning 
Klimatklivet som beviljat 

projektet cirka 28 miljoner 
kronor i bidrag.

– Detaljprojektering av 
området pågår för fullt och 
tidsplanen är att terminalen 
ska vara färdigbyggd 2022, 
säger han.

– Skogsägarna får nu på 
ett hållbart sätt ut sina pro-
dukter till massabruk och 
sågverk. Det är ett underut-

tag av skog i vår region, till-
växten är större än uttaget. 
Miljömässigt och hållbar-
hetsmässigt är detta myck-
et positivt. Det är en stark 
satsning, konstaterar Stig 
Bertilsson.

Virkesterminal 
i Bäckefors

Tema Jord & Skog

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande 
i Bengtsfors ser positivt på satsningen.
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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 långsiktigt och 
hållbart samarbete med oss.
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Låt din skog förädlas 
på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

Anton Johansson
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

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

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

Vi säljer ATV från Kawasaki och CFMOTO!

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

Vi kan förse din Mule med plog och sandspridare mm.

Kawasaki Brute Force 750
2-cyl, V-Twin, EFI, 4*4, diff, servostyrning, 
drag. Pris från 88 720:- ex. moms

Kawasaki Mule SX 4*4 
400cc/15hk/ EFI. Tippbart flak
Pris från 84 720:- ex. moms

Kan utrustas med tak, ruta el. hel hytt med värme!
Kawasaki Mule Pro MX 4*4  
Traktor reg.
700cc/45hk/ EFI. Servostyrning, 
tippbart flak
Pris från 111 120:- ex. moms

Gustav Hilmér, Fredrik Tor-
stensson och Dan Ingvars-
son är tre lantbrukare som 
ingår i kommungruppen i 
Mellerud för LRF. När det 
nu ska bestämmas hur E45 
ska dras från Vänersborg till 
norr om Mellerud har de en 
rad synpunkter på vad som 
är viktigt för lantbruksnä-
ringen.

– Vi är positiva till en förbättrad 
väg, helt klart. E45 är riskfylld, vi 
behöver en ny väg, konstaterar 
Fredrik Torstensson.

Det handlar 
om att vi ska 
kunna ta oss 
fram till våra 

marker

”
Gustav Hilmér, Fredrik Torstensson och Dan Ingvarsson är tre av fem representanter för LRF i Melleruds kommungrupp. Den framtida dragningen av E45 engagerar lantbruksnäringen.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

– Vi har jobbat mycket med det 
som föreslås i Trafikverkets åt-
gärdsvalsstudie och själva lämnat 
ett svar, vi har haft möte både med 
representanter från Trafikverket 
och med Melleruds kommunalråd 
Morgan Andersson, säger Gustav 
Hilmér.

Bland annat har lantbrukarna 
förklarat att förslaget att de skulle 
byta mark med varandra skulle få 
orimliga konsekvenser. Det är nu 
borttaget ur Melleruds kommuns 
remissvar.

Ett eget spår behövs

En effekt av att vägen ska bli en 
2+1-väg är att den lokala infra-
strukturen, med till exempel skol-
bussar, sopbilar och lantbruksfor-
don, kräver en parallell väg menar 
de tre lantbrukarna. 

E45 på sträckan mellan Dykällan 
och Mellerud har 200 avfarter till 
jordbruksmark och till 150 fastig-
heter.

– Vi ser att behovet är en alter-
nativ väg som är klassad för vår typ 
av transporter. Våra fordon skulle 

stoppa flödet på en väg där hastig-
heten är 100 kilometer i timman. 
Vägen ska ju gynna alla näringar, 
understryker de.

Förbättringar  
på kort tid

Nöjda är de med de säkerhetsåtgär-
der som planeras att genomföras 
på kort tid. Dit hör vänstersväng-
fält vid 14 korsningar, däribland 
korsningen i Kambol söder om 
Mellerud, plus förlängda busshåll-
platser.

– Där har vi tryckt på mycket. 
Står det en lastbil i korsningen i 
Kambol som ska ut på E45 kom-
mer vi inte in på vägen med våra 
fordon om vi kommer från 45:an. 
Vi tycker att kontakten med Tra-
fikverket kring detta varit positiv. 
Vi har haft en bra dialog. Man ser 
jordbruket som något som behövs, 
inte ett problem. Vårt problem är 
inte att man klyver några fält. Det 
handlar om att vi ska kunna ta oss 
fram till våra marker. Lantbruks-
maskiner rör sig kontinuerligt 

mellan Dykällan söder om Frände-
fors och Bloms norr om Mellerud. 
Vi är positiva till att se förslag på en 
parallellväg.

– Och kurvan på rationalisering 
kommer inte att plana ut. Infra-
struktur är viktigt, konstaterar Dan 
Ingvarsson.

Ser behov av alternativ väg
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Din kompletta 
däckleverantör!

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

ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

FLER 
SMARTA TIPS 

och skade-
förebyggande 

information  
hittar du på 
dina.se/tips.

ETT OCH ANNAT FÖR EN TRYGGARE VARDAG 
Kolla dinatrygghetsbutik.se

Vi hjälper gärna dig också, välkommen att kontakta oss! 0521-308 20  www.dina.se/vastHEJ

VI FINNS HÄR NÄR DU BEHÖVER OSS

SUNT BONDFÖRNUFT Din försäkring 
anpassas för den trygghet verksamheten behöver. 
Prata med våra jordnära och engagerade rådgivare 
om ditt jord- eller skogsbruks unika behov.  

TILLSAMMANS  
blir vi starkare – kund-
ägda Dina stöttar det 
lokala föreningslivet.

OM DU ÄGER VÄRDEFULL SKOG, KOLLA ATT DIN 

NUVARANDE FÖRSÄKRING TÄCKER SKADEDJURSANGREPP

Har du 
frågor om 
skog?
Äger du skog idag eller funderar på 
att investera i skog.

Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Kristina Oskarsson 
Skogsansvarig
0530-440 46

BRÅLANDA
Det var fullbokat på 
Nuntorp i början av 
oktober då det hölls 
ett seminarium med 
underrubriken ”Hur vi 
möter proteinutma-
ningen med svenska rå-
varor”. Seminariet var 
också en uppföljning på 
de odlingsförsök som 
gjorts i vårt område 
under sommaren.

Seminariet samarrangera-
des mellan Agroväst Gröna 
möten och Gröna Klustret 
Nuntorp och gjordes inom 
ramen för EU-projektet ”Lo-
kal produktion och föräd-
ling av frysta grönskördade 
bönor” där en arbetsgrupp 
nu bildats.

– Det finns en bestämd 
efterfrågan på gröna färsk-
skördade åkerbönor och det 
gäller inte enbart den svens-
ka marknaden, menade Joa-
kim Bratell, VD på Topp-
frys, då han inledningsvis 
berättade om möjligheterna 
i att regionalt kunna produ-
cera dessa gröna proteiner.

Kortare  
livsmedelskedja

Gröna bönor är en resurs-
snål och kvävefixerande 
proteingröda som har en 
växande efterfrågan. En 
ökad regional produktion 
skulle bidra inte bara till 
en kortare livsmedelskedja, 
utan även till fler jobb och 
konkurrenskraftiga företag. 
Inom det EU-finansierade 

Grönskördade bönor på agendan

Det finns en 
bestämd 

efterfrågan 
på gröna 

färskskördade 
åkerbönor

”

Ulrika Åkesson och Thomas Börjesson från Agroväst. Börjesson var moderator 
under seminariet och är också projektledare.

Seminariets deltagare representerade flera av lantbruksnäringens närstående 
organisationer och företag såväl som enskilda lantbrukare och naturbruks
elever.

projektet har under säsong-
en de första provodlingarna 
utförts.

Björn Roland från Väst-
svenska konservväxtodlar-
föreningen berättade om 
sommarens odlingsförsök 
här i området och redovisa-
de med preliminära resultat. 

Det har odlats åtta olika 
bönsorter, man har skördat 
vid tre olika mognadsgrader 
och man har bland annat 
noterat såväl storleken på 
bönorna som förekomsten 
av ogräs på fältet. Nu startar 
således det viktiga arbetet 
med att utvärdera vilka sor-
ter som smakar bäst och när 
de skördats, med hjälp av 
en smakpanel. Utifrån vad 
man här kommer fram till 
ska man sedan bedöma både 
optimal skördetidpunkt och 
ätkvalitet på bönorna. 

Thomas Johansson från 
RISE fanns med under se-
minariet och berättade om 
vad som nu görs för att möta 
proteinutmaningen i stort i 
vårt land.

Erfarenheter  
så här långt

De som arbetat med skör-
den av de gröna bönorna 
under sommaren fanns 
också med för att delge sina 
erfarenheter, Pernilla och 

Anders Edholm tillsam-
mans med gymnasieelever-
na, inriktning lantbruk, vid 
Nuntorps gymnasiet. De be-
rättade om hur skörden gått 
till, hur ärtorna forslats till 
fabriken och de prover de 
sedan gjort där.

Avslutningsvis delade 
Peter Eriksson från Gröna 
Klustret Nuntorp med sig av 
hittills vunna erfarenheter 
och vilka utmaningar som 
finns gällande skörd och vi-
dareförädling av dessa grön-
skördade bönor. Projektet 
som sådant, sträcker sig över 
hela processen från sortval 
till infrysningsteknik för att 
konsumenterna ska kunna 

erbjudas att köpa en smaklig 
och god böna från Sverige.

Seminariedeltagarna på 
Nuntorp lät sig också väl 
smaka av kökets matlag-
ningskonst. Och vad passa-
de inte bättre till lunch en 

sådan här dag, än en smak-
rik bondbönsoppa med 
knaprigt bacon och nybakat 
bröd?

Ing-Marie Norrman
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Erikstad Björnebol, Mellerud

Höstfix!
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MELLERUD
Nyligen hölls ett föredrag på biblioteket i Melle-
rud om vildsvin. Titeln löd: Återtåget i dalsländsk 
fauna. Föredragshållare var den erfarne jägaren 
Thomas Johansson och han bjöd på mycket in-
tressant kring vildsvinen som blir allt vanligare i 
våra marker.

Vildsvinen här för att stanna

Thomas Johansson höll ett intressant föredrag om vildsvin, som blir allt vanli-
gare i våra marker.

Allting 
handlar

 ytterst om 
att få ut 

mer gott och 
klimatsmart 
viltkött till 

allmänheten...

”
Förra året sköts 200 vildsvin i Mellerud. Det ljusa här på bilden visar att vildsvin även korsats med tamgrisar. Foto: Privat.

Vildsvinets utseende vid olika åldrar. Från randig sötchock till imponerande gris. 
Foto: Svenska Jägareförbundet.

Vildsvinen har funnits i Sve-
rige i 11 000 år, de invand-
rade till Sverige efter istiden 
och etablerade sig i södra 
Sverige där de blev vanliga. 
Vildsvinet korsades med 
tamgris, vilket kan ha bidra-
git till att vildsvinsstammen 
med tiden minskade. Fle-

ra gånger har försök gjorts 
att utrota vildsvinen, vilket 
nästan lyckats men inte helt. 
Vår tids vildsvin härstam-
mar från sådana som rymt 
ur hägn på 70- och 80-talet. 
Nu är de etablerade i hela 
södra Sverige och har he-
mortsrätt i vårt land.

Allätare och  
skadedjursbekämpare

Vildsvinen är allätare, men 
90 procent av födan utgörs 
av vegetabilier. Rötter står 
för det mesta av födointa-
get under vintern. Under 
sommaren föredras gröna 
blad, fallfrukt, bok- och 
ekollon och hasselnötter. 
Från juli och framåt hösten 
äter vildsvinen mycket frön 
och frukter och då är de od-
lade grödorna i fara. Vete, 
havre, raps, vallväxter och 
potatis gillas av vildsvin. Ett 
vildsvin äter cirka fyra kilo 
föda per dygn. Ätandet i sig 
är inte värst, det är bökning 
och nedtrampning av säd 
som orsakar stora skador. 
Avledande utfodring, långt 
från skadekänslig gröda är 
en effektiv åtgärd.

Den animaliska födan 

En kull per år

Vildsvinssuggorna föder en 
kull ungar om året, vanligt-
vis cirka fem stycken. De 
föds i ett rede gjort i en grop 
i marken, täckt med gräs, 
halm och till exempel orm-
bunkar.

Suggor med ungar kan tu-
ras om med barnpassning-
en, men troligen låter en 
sugga inte en annans ungar 
dia henne.

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

För att 
hitta rätt 
kunder

vildsvinen äter utgörs av 
maskar, larver och andra 
ryggradslösa djur. Vid stora 
insektsangrepp på skogar 
har det visat sig att vildsvi-
nen specialiserar sig på att 
böka fram och äta deras lar-
ver och puppor.

– Vildsvin är till exempel 
bra snytbaggebekämpare, 
berättade Thomas Johans-
son.

Vill sälja kött  
till konsumenter

Idag är det inte tillåtet för 
jägare att sälja direkt till 
konsument, men Livsmed-
elsverket har lämnat ett för-
slag till regeringen om att 
jägare, som genomfört en 
utbildning om fyra timmar, 
ska få sälja tio vuxna vild-
svin eller 20 årsgrisar direkt 
till konsument. Det krävs 
självklart att köttet ska vara 
trikintestat och att köttet är 
spårbart till försäljaren och 
trikinprovet.

– Allting handlar ytterst 
om att få ut mer gott och 
klimatsmart viltkött till all-
mänheten, samtidigt som 
jägarna får bättre förutsätt-
ningar att förvalta vildsvins-
stammen på ett bra sätt. Det 
leder i sin tur till att skad-
orna på jordbruksgrödor 
minskar, säger Thomas Jo-
hansson.

Källa: Svenska Jägareförbundet

Avskjutningen av vildsvin 
i Sverige har ökat starkt se-
dan början av 2000-talet. 
Förra året sköts 200 vildsvin 
i Mellerud. I hela landet cir-
ka 130 000.

– Man ska vara otroligt 
rädd om de stora suggorna, 
betonade Thomas Johans-
son.

Utan dem blir det kaos 
i vildsvinsflocken och de 
unga grisarna utvecklas till 
huliganer, som parar sig för 
tidigt och beter sig oberäk-
neligt.

Nattaktiva och  
svårskjutna

Sällan ser man vildsvin på 
dagen, de är aktiva på nat-
ten. På dagarna håller de sig 
i tätbevuxen terräng och är 
svåra att upptäcka.

Att jaga vildsvin är en ut-
maning för jägare. Träffom-
rådet på djurets kropp är 
litet, de lägger sig inte ner 
när de blivit sårade och de är 
chocktåliga.

– Det krävs mycket trä-
ning för att skjuta vildsvin, 
konstaterade Thomas.

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

LÄTT- OCH TUNGBÄRGNING

LARM DYGNET RUNT
Dalsland 0530-92 000

Rikstäckande bärgning 
020-912 912

• Bärgning med luftkuddar • Starthjälp
• Tungbärgning • Däckjour • Jourreparationer

• Låsöppning • Kranbil med såg

Tungbärgarna i Väst

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

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

3 ÅRS FRI SERVICE**

SUBARU XV MED  
RIDGE-/SUMMIT-PAKET 

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

SUBARU XV och OUTBACK
VINTERKLAR

SPARA ÖVER

30.000:–
Höstrabatt 15.000 kr 
+ rabatterat vinter-

paket
 

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

med kupéfläkt*. Monterat och klart.  
(VÄRDE 24.000:–)OUTBACK MED ACTIVE-PAKET  

fr. 329.900:– 
(ord. pris fr. 344.900:–)

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

MELLERUD
På onsdagseftermid-
dagen visades gamla 
bilder från Melleruds 
museum igen. Från mu-
seets arkiv hade Axel 
Ljung plockat ut ett 
50-tal bilder. 

Dessa visades i tingshuset 
på de fem bildskärmarna via 
dator. Maxantalet besökare 
hade satts till 35 personer. 
Nu kom det totalt med ar-
rangörer och publik 25 per-
soner, så det var lätt att hålla 
minst två meters avstånd 

både under bildvisningen 
och under kaffepausen. 

Blandade motiv

Bilderna visade motiv från 
till exempel musikliv, idrott, 
bland annat bågskytte, cykel, 
bowling och friidrott,  bro-

Bildvisning med coronaavstånd

Cykelklubb i Åsensbruk-Håverud.

En av bilderna som visades föreställde dessa fem turistvärdinnor.

Ungdomar i kyrkans  
fritidsverksamhet i  

församlingshemmet.

bygge, båtbygge och curling. 
Som avslutning visades 

konstnärinnan Hilma Sjö-
gren Delaplaine, som ut-
vandrade till USA för drygt 
hundra år sedan, samt ex-
empel på hennes konst.

Många bilder har lämnats 
till museet som glasplåtar 
och negativ. Då finns inga 
uppgifter om motiven. Detta 
gäller även de flesta album, 
som skänkts till museet. 

Hjälp av publiken

Därför är det tacksamt 
när publiken hjälper till 
med namn på platser och 
människor som visas. Det-
ta skedde även denna gång. 
Både med tanke på bilder-
nas ålder och publikens ål-
der, är det i sista momangen, 
innan minnena försvinner.

Om knappt två veckor vi-
sas bilderna igen, men då på 
kvällstid. Se annons i förra 
veckan tidning!

Håkan Hultman
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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 

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning
på hela sortimentet

JUL
MV  Färdigsytt  
Kappa  Dukar

Vaxat linne 159:-/m

Vaxduk 35:-/m

Trikå över 300 mönster
Melleruds Golfklubb planerar att bygga två stycken (till att 
börja med) padelbanor utomhus på området i Sunnanå. 

Mer information kommer i nästa veckas tidning

Planerar bygga 
padelbanor

Enligt Folkhäl-
somyndighetens rikt-
linjer för Västra Göta-
land ska man avstå från 
att delta i idrottsträ-
ningar, matcher och 
tävlingar till och med 
19 november. Rekom-
mendationen gäller 
inte barn och ungdo-
mar födda 2005 eller 
senare.  

Dalslands fotbollsförbund 
har därför ställt in alla ut-
bildningar och kurser under 
perioden. De matcher som 
skulle spelats nu har skjutits 

upp på obestämd framtid. 
Det gäller bland annat Brå-
landa IF:s kvalmatch mot 
IFK Strömstad som skulle 
ha spelats i lördags. 

Inställd cup

Likaså har Brålanda IF be-
slutat att ställa in årets Ras-
tacup i futsal. Cupen skulle i 
år ha spelats för 33:e gången. 

Vissa klubbar har via sina 
Facebook- och hemsidor 
meddelat att de går läng-
re. Både Melleruds IF och 
Melleruds IBK har beslutat 
att ställa in alla träningar 

Corona sätter stopp
FOTBOLL
I förra veckans nummer påstod vi att både Åsebro IF och 
Brålanda IF skulle ha damfotbollslag i seriespel 2021. Detta 
är fel. Åsebro IF kommer att delta i seriespel med ett senior-
lag, däremot kommer Brålanda IF enbart att satsa på flick-
fotboll under kommande säsong. 

Lars Nilsson 

Rättelse
SPORT

och matcher, även för barn 
och ungdom, till och med 
19 november. Melleruds IF 
har också beslutat att skjuta 
upp starten på sin bingo och 
årets ungdomsavslutning.  

I skrivande stund (sön-
dag) saknas information 
från andra föreningar. Kon-
takta gärna dina föreningar 
för att höra vad som gäller 
hos dem. 

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

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

Är det dig vi söker? 

2020

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

BANK

SPA
RBANKERNA

2020

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

BANK

SPA
RBANKERNA

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

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

Få nya kunder

Visa vägen till ert företag

Gör som Christina, sätt ditt 
företag på kartan

3 goda skäl till att annonsera 
i Näringsliv  18 november

Vi behöver din bokning senast torsdag 12/11

LEDIGA PLATSER

Jourcentralen i Bäckefors 
drivs av Närhälsan enligt 
avtal från 17-22 på vardagar 
och mellan 10-16 på helgen. 
Tiden mellan 22-07 på var-
dagar och mellan 16-10 på 
helger bekostas av Hälso och 
sjukvårdsnämnden. För er 
patienter har det fram till nu 
inte varit någon skillnad. Vi 
finns i samma lokaler dygnet 
runt och med samma grupp 
av personal.

Vid Hälso och sjukvårds-
nämndens möte i juni klub-

bade man igenom ett beslut 
om att på papperet behålla 
nattjouren, men då efter en 
ny upphandling av en privat 
vårdgivare. Närhälsan måste 
och vill ha en jourcentral, 
men blir av med avtalet om 
att driva övrig tid och ute-
stängs helt från att vara med 
i framtida upphandling om 
den delen av jouren som ska 
ha öppet från 22-07 på var-
dagar och från 16 till nästa 
morgon kl 10 på helger. 

Vi hoppades fram till nu 

Dags att säga god natt från oss på jourcentralen?

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.

lite mer tid på sig att bygga 
upp den nya, om det nu blir 
någon, innan de kastar ut 
oss från banan.

I ärlighetens namn kanske 
vi inte räddar så många liv 
under nätter och helger men 
vi hjälper ganska många un-
dan en massa resor, väntan 
och oro. 

Så ni som tagit detta be-
slut:  Har ni någonsin haft 
njursten, gallsten eller 
urinstopp? Har ni barn som 
haft krupphosta på sena nät-
ter, eller en äldre förälder 
som blivit dålig, förvirrad 
och skakig av en helt vanlig 
lättare infektion. Har ni nå-
gon gång råkat skära er lite 
djupt i en finger eller trillat 
och slagit upp ett ögonbryn?

Ingen av dessa patienter 
hinner dö innan de hinner 

till NÄL, men där är belast-
ningen betydligt högre  och 
där lär väntan bli betydligt 
längre. De flesta av dessa pa-
tienter hade varit undersök-
ta, åtgärdade eller påbörjat 
behandling och varit på väg 
hem igen innan de ens hun-
nit fram till NÄL.

Alla ni fina människor 
som vi hjälpt under åren, 
tack för den här tiden men 
nu ger vi upp. Vi skulle kun-
na bita ihop för er skull och 
köra på med den personal 
vi har kvar fram till 30/6, 
men frågan är om vi vill det 
längre. Vi hoppas att ni som 
behöver vård under sena 
kvällar och helger fram över 
kommer att få det. Våra 
ambulanser kommer att få 
många resor till NÄL fram-
över och Hemsjukvården 

kommer få många uppdrag 
utöver all vård de redan ger i 
hemmen, om man inte lyck-
as reda ut den här röran.

Kanske kommer det att 
finnas en fungerande jour 
dygnet runt även i framti-
den eller är detta bara ett 
sätt att för gott lägga ner 
nattjouren? Men hade det 
då inte varit bättre att låta 
nuvarande verksamhet få 
ha kvar ökat öppethållande 
till midnatt i alla fall i stället 
för att hacka sönder befolk-
ningens vård i en massa små 
delar med ovisshet om vart 
man ska ta vägen beroende 
på vilken tid på dygnet det 
är. Det har prövats förut i 
vår region och inte fungerat.

Vi kommer finnas kvar för 
Er, om än i nedskalad form. 

Hälsningar personalen på jouren

att det beslutet skulle dras 
tillbaka. Men förra veckan 
slog man fast det. Man men-
ar att det finns intressenter 
att ta över kvälls-natt-helg-
jouren. Frågan är vem som 
ska bekosta uppbyggnaden 
av denna jour eftersom det 
uppenbarligen inte finns 
pengar till att fortsätta beta-
la för den verksamhet som vi 
på Närhälsan har bedrivit på 
ett oklanderligt sätt i 45 år.

Våra lokaler kommer 
inte att kunna användas 
av en privat vårdkedja. Vi 
som jobbar på Närhälsan i 
Bäcke fors nu har valt att job-
ba just där, för att det passar 
oss att jobba växlande med 
dagtid på Vårdcentralen och 
kvällar och helger på Jour-
centralen. Vi kan inte be-
manna en privat jourcentral 
då det är en konkurrerande 
verksamhet.

HSN har nu, med två 
månader kvar till årsskiftet, 
insett att man inte kommer 
att hinna ordna ett nytt avtal 
med en privat vårdgivare till 
1/1-21. Så nu har man bett 
oss, som man stängt ute från 
upphandlingen att hjälpa till 
att driva jouren som tidigare 
fram till 30/6 -21 så att de får 

Miljöpartiets regionfull-
mäktigegrupp valde under 
onsdagseftermiddagen förra 
veckan en ny regionstyrel-
seersättare i Tina Ehn och 
en ny hälso- och sjukvårds-
gruppledare i Nicklas Atte-
fjord, efter Tony Johansson, 
Mellerud, som avsagt sig 
uppdragen. 

Tina och Nicklas kommer 
komplettera regionrådet Ul-
rika Frick som övergripande 
ansvariga för Miljöpartiets 
regionpolitiska arbete resten 
av mandatperioden. 

Tina och Nicklas är leda-
möter i regionfullmäktige 
sedan 2014 respektive 2010. 
Tina var ersättare i region-
styrelsen 2014-2018 och är 
idag ordförande för Stiftel-
sen Stenebyskolan, ett upp-
drag hon fortsätter på. Nick-
las är ordförande för västra 
hälso- och sjukvårdsnämn-
den och fortsätter på det 
uppdraget vid sidan av den 
nya rollen vice ordförande i 
hälso- och sjukvårdsstyrel-
sen.

Nya företrädare

Till dig som av misstag fick 
med dig en fåtölj från Fager-
lid i samband med flytten 
till Ängenäs! Den var köpt i 
Brålanda för två eller tre år 

sedan, pris 4 500 kronor. Få-
töljen har mörkbrun skinni-
mitation, ställbar rygg – en 
typisk pensionärsfåtölj. Vän-
tar fortfarande på att vi ska 

få tillbaka den! Det går bra 
att ställa in den till vänster 
om varuintaget på Fagerlid 
(korridoren är inte låst)

G. Johansson

Fåtölj saknas efter flytt
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Alla storlekar max höjd 4 meter (portmått).  
Torra, fina lokaler gjorda av betong (kallförråd) 

med godkända lås och larmat. 
 Avtal med Aspera mot skadedjur.

Pris från 2.100 kr inkl. moms för hela perioden.
Inställning 7/11 kl. 10-12. Uttagning 10/4.

Bokning och frågor 070-620 21 21 Thore

VINTERFÖRVARING
Husvagnar, husbilar, bilar, båtar m.m.

FöretagsGUIDEN Behöver du hjälp?

Anlita våra LOKALA småföretagare

Hundtjänster

.se 

Hundkurser 
Vår & Höst

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Fotvård

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Renovering

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

TV-installatör

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

VVS

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Snickare

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Bowling

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Trädgårdstjänster

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

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 Foder

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Ströpellets

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Majs t. åtel
Stor/småsäck

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Kutterspån
65:-/bal • 1100:-/pall

inkl. moms
Snickare

olesensbygg@gmail.com

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

Trädgårdstjänster

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

Köpes

• Guld- & silvermynt
smycken m.m. önskas köpa. Betalar 
samlarpris. Tel. 070-270 10 96.

Föreningsnytt

• PRO Mellerud
Enligt Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer är alla aktiviteter 
i PRO:s lokal inställda 30/10 till 19/11 
på grund av smittorisk.

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

Dags att sälja cykeln?
Annonsera ut den  
på Annonstorget
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Melodikrysset v.45 - 7 november

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

Postadress:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v. 45 – 7 november

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

Vem vill du 
gratulera?

All uppvaktning
på min födelsedag undanbedes. 

Gunnar Johansson 
Brålanda

UPPVAKTNING

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

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

GESTAD
Även denna Alla Hel-
gons dag hölls min-
nesgudstjänst i Gestad 
kyrka för de försam-
lingsbor som det senas-
te året lämnat jordeliv-
et. Kyrkogården lystes 
upp av många ljus för 
minnet av nära och 
kära. 

För de sju avlidna i Gestad 
församling tändes ljus och 
bads denna bön: Gud, det 
går inte att förstå hur livet 
kan vara så vackert och fullt 
av glädje för att sedan för-

ändras och göra så ont. Ta 
emot våra nära och kära i 
din famn, bär dem nära ditt 
hjärta i din oändliga kärlek. 
Bär också oss lika nära dig 
och ge oss kraft att fortsätta 
leva. Amen. 

Prästen Anette Jarsved 
Carlsson predikade om väl-
signelsen i att leva nära Gud.  
Församlingsassistent Anna 
Johansson sjöng bland annat 
”Tack att jag får leva” av C. 
Cederholm. Utgångskollek-
ten gick till Svenska kyrkans 
internationella arbete.   

 Marianne Karlsson  

Goda minnen

Nattjouren på Dalslands 
sjukhus i Bäckefors blir 
kvar efter att oppositio-
nens förslag vunnit över det 
borgerliga styret. De som 
ville ha kvar nattjourerna 
i Bäckefors och Uddevalla 
var Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Sveri-
gedemokraterna.

Dock ville det borgerliga 

styret, Moderaterna, Cen-
terpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet, lägga ner natt-
jourerna.

En upphandling vän-
tar nu för att få till en ny 
vårdgivare av nattjouren 
på Dalslands sjukhus. När 
denna är klar väntas ett av-
tal skrivas på minst två år.

Nattjour kvar

MELLERUD
Kulturskolan i Mellerud 
satsar på en ny giv för 
att nå ut till allmänhet-
en med sin verksam-
het. Det handlar om 
att lotta ut två stycken 
hemmakonserter med 
ensemblen Ungdoms-
stråket.

– Vi kommer hem till vin-
narnas vardagsrum och 
spelar en stund. Vi räknar 
med att kunna göra detta 
under december månad om 
restriktionerna tillåter. An-
nars tar vi det längre fram, 
förklarar stråkläraren Philip 
Runsteen.

Ungdomsstråket består av 

eleverna Nathalie Norrman, 
Louise Jansson och Floren-
ce Schneider. Tjejerna är 
de som kommit längst och 
är enligt Philip självgåen-
de. Även Philip kommer att 
medverka under konserten. 

– Tjejerna tycker det här 
uppdraget ska bli väldigt 
spännande att göra. Det är 
alltid roligt att ha ett mål att 
jobba mot, det peppar lite 
extra. För övrigt är fiolen 
deras huvudinstrument och 
de har spelat sedan de var 
mellan sju och nio år. Det 
här uppdraget blir deras för-
sta framträdande sedan ett 
år tillbaka. Sedan höstter-
minens början har vi jobbat 

Lottar ut hemmakonserter
Stråkläraren Philip Runsteen med eleverna Nathalie Norrman, Louise Jansson och Florence Schneider. Foto: Ing-Marie Norrman.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

DÖDSFALL

samlingsmöte, nattv. Mån 15 
U-landsgrupp. Tis 19 Bön-
samling.
Equmeniakyrkan: Tis 18 
Scout. 

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

BRÅLANDA
Smyrna: Sön 11 Gudstj. 
Predikan Örjan Johannesson, 
nattv. Ssk. Gudstj. webb-
sänds.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Mån-fre 18 Gemensam 
bön för Brålandabygden, i 
entrén till Equmeniakyrkan 
Brålanda. Sön 11 Gudstj. på 
webben. Se hemsidan och 
instagram; equmeniakyr-
kansodradal.se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön i Equmeniakyr-
kans entré. Sön 11 Gudstj. m 
nattv i fsh. Anette J Carlson, 
Ssk. 
Sundals-Ryr: Sön 18 
Meditationsgudstj. Anette J 
Carlson.
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 Gudstj. 
m Jubilatekören, Victoria 
Olsson. Mån 14.30 Mån-
dagskaffe m andakt. Tis 11 
Andakt på Ringhem.

mot att på något sätt nå ut 
till publiken på ett corona-
säkert sätt, förklarar Philip 
Runsteen. 

Den som vill delta i ut-
lottningen skickar in sina 
kontaktuppgifter och en 
motivering till varför just du 
vill ha en konsert hemma till 
Melleruds Nyheter på mail 
redaktion@mellerudsnyhe-
ter.se eller med brev till Mel-
leruds Nyheter, Storgatan 
20, 464 31 Mellerud. Märk 
kuvertet med ”Hemmakon-

sert”. Du kan även nominera 
någon annan person, ge en 
motivering även till detta.

Vi vill ha din intressean-
mälan senast onsdag 18 no-
vember.

När det är dags för hem-
makonserter vill Melleruds 
Nyheter besöka er för att 
filma och lägga ut konserten 
på sociala medier.

V  eräk rå
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Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i  Holms kyrka för 
Gunnar Emanuelsson.  
Som inledningsmusik spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson  ”Gammal fä-
bopsalm”  av O. Lindberg.   
Akten inleddes av att man 
efter samlingsordet sjöng 
psalm 249. Akten förrätta-
des av Eva Marklund och 
tillsammans sjöng man ock-
så psalmen  251.  Helén Er-
iksson och Elin Warnasuriya 
sjöng under akten  ”Som en 
bro över mörka vatten”  av 
Å. Arenhill. Vid kistan togs 
avskedet av änkan,  barn 
med familjer. Till minnet 
av Gunnar var koret vackert 
dekorerat ett hjärta av röda 
rosor på en bädd av gran-
ris.   Akten avslutades i kyr-
kan. Gravsättning kommer 
att äga rum på  Örs  kyrko-
gård. 
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Snart är vintern och halkan här! 

Verkstad och butik 7.00-16.00

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

Hjulhyte från

299:-

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

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

Mellerud 0530-444 44 • Bengtsfors 0531-719 93

Från
595:-/säsong

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag
06:00 USA-val 2020: 
 Valvaka 
10:00 Hemmagympa med Sofia 
10:20 Vem vet mest? 
11:00 Rederiet 
11:45 Valla Villekulla 
12:00 Född 2010 
13:00 Uppdrag granskning 
14:00 Årets sockerbagare 
15:00 Ingenting är heligt 
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 USA-val 2020: Special 
21:00 Den svenska dansbands-
 historien
21:30 Framtiden runt hörnet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Diagnosresan 
23:00 Klartänkt 
23:10 Big cities 
23:25 Tänk till talkshow 
23:40 Skavlan 
00:40 Veckans brott 
01:10 Rederiet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

07:05 Lokala nyheter 
09:30 Drömmen om Bali 
10:00 USA-val 2020 
12:00 Rapport 
12:03 USA-val 2020 
16:00 Rapport 
16:05 USA-val 2020 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:10 Kalla krigets hemligheter
19:20 Arkitekturens pärlor 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Domedagen 
20:30 Värsta listan 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Utrikesbyrån 
22:15 Våldtagen av polisen 
23:05 Good gaming 
23:20 Kulturveckan 
23:50 Vetenskapens värld 
00:50 Romarrikets avgörande 
 dagar 
01:30 Kalla krigets hemligheter
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

05:55 Nyhetsmorgon 
11:00 USA-valet 2020 
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: Special 
 victims unit 
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: Special 
 victims unit
02:00 MacGyver 
02:55 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 
10:00 Go’kväll 
10:45 Tjuv och polis 
11:45 Den svenska dansbands-
 historien
12:15 Framtiden runt hörnet 
12:45 Uppdrag granskning 
13:45 Arkitekturens pärlor 
13:55 Columbo 
15:05 Jan Johansson – en liten
 film om en stor konstnär
15:35 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Målet är målet 
21:00 Den gröne slaktaren 
21:30 Du Clarar mer än du tror 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Heja Satan? 
00:00 Svenska nyheter 
00:30 Född 2010 
01:30 Barnmorskorna 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund 
15:15 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Älskade koskit 
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 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:15 Kalla krigets hemligheter
19:25 Korta tv-historier 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens Natur: Tibets 
 orörda natur 
20:50 Anjas resor 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 East of Sweden 
23:55 Under klubban 
00:25 Good gaming 
00:40 Romarrikets avgörande 
 dagar 
01:25 Kalla krigets hemligheter 
01:45 Sportnytt, 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 Drömpyramiden 
20:00 Idol 
21:30 Mumbo jumbo 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:15 TV4Vädret 
22:25 Idol – resultatshow 
22:45 Idol extra 
23:10 Flaskpost från P 
01:30 Släkten är värst 
03:50 En plats i solen: 
 Sommarsol 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Vloggarna 
16:45 Under klubban 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Babel 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Martha Cooper: 
 Att föreviga gatukonst 
20:55 En bild berättar 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Tic tac 
23:15 Våldtagen av polisen 
00:05 Tjejer gör lumpen 
00:35 Värsta listan 
01:05 Domedagen 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa 
 med Sofia 
09:30 Go’kväll 
10:15 Våra barns hemliga liv 
11:15 Målet är målet 
12:15 Den gröne slaktaren 
12:45 Uppdrag granskning 
13:45 Arkitekturens pärlor 
13:55 Columbo 
15:30 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 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 Das Boot 
05:00 Sverige idag 
05:30 Go’kväll 

06:15 Fråga doktorn 
07:00 Doobidoo 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Hem till byn 
12:55 Jan Johansson – en liten
 film om en stor konstnär 
13:25 K-märkt form 
13:30 Valla Villekulla 
13:45 Program ej fastställt 
16:10 Du Clarar mer än du tror 
16:40 Arkitekturens pärlor 
16:50 Skavlan 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Go’kväll 
19:00 Sverige! 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Årets sockerbagare 
21:00 Grantchester 
21:50 Amningsrummet 
22:15 Rapport 
22:20 438 dagar 
23:50 Shelley 
01:20 Tvagning 
04:45 Sverige! 
05:15 Go’kväll 

09:00 Modern och 
 dottern 
11:30 Universitetets djursjukhus 
12:00 Drömmen om Bali 
12:30 Domedagen 
13:00 Älskade koskit 
13:30 Under klubban 
14:00 Vloggarna 
14:30 Tjejer gör lumpen 
15:00 Utrikesbyrån 
15:30 Kulturveckan 
16:00 Rapport 
16:05 Babel 
17:05 Vetenskapens värld 
18:05 Anjas resor 
18:15 Shakespeare med 
 kommissarie Barnaby 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Festkonsert från
 Confidencen 
20:10 Kulturstudion 
20:15 Henry Purcell – den blå 
 musiken
21:00 Kulturstudion 
21:05 Dido och Aeneas 
22:05 Kulturstudion 
22:10 Musikerna bakom 
 artisterna 
23:35 Ungar 
00:15 Samtidigt på jorden 
01:15 Utrikesbyrån 
01:45 Sportnytt 

06:00 Dr Phil 
06:55 Anders knackar på 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Idol 
13:00 Idol – resultatshow 
13:20 Idol extra 
13:50 Lego masters Sverige 
14:55 Hellenius hörna 
15:55 Kockarnas kamp 
16:55 Hela Sverige bakar 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Drömpyramiden 
19:55 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten 
20:00 Så mycket bättre 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Lyrro – ut & invandrarna 
00:05 Strul 
02:10 Unfinished business 
04:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
05:05 Dr Phil 

06:00 Strömsö 
06:30 Sverige! 
07:00 Våra barns hemliga liv 
08:00 Engelska Antikrundan 
09:00 Helgstudion 
12:00 Hem till byn 
13:00 Go’kväll 
13:45 Fotboll: Damallsvenskan 
16:10 Mötet 
16:25 Den gröne slaktaren 
16:55 Årets sockerbagare 
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 Jan Johansson – en liten
 film om en stor konstnär
05:15 Landet runt 

09:05 Martha Cooper:
 Att föreviga gatukonst
10:00 Gudstjänst 
10:45 Festkonsert från 
 Confidencen 
11:50 Henry Purcell – den blå 
 musiken 
12:35 Dido och Aeneas 
13:30 Shakespeare med 
 kommissarie Barnaby 
14:15 Ridsport: Världscup-
 hoppning 
16:00 Rapport 
16:05 Ridsport: Världscup-
 hoppning 
16:30 Tjejer gör lumpen 
17:00 Kortfilmsklubben
17:29 Barnen som överlevde 
 förintelsen - meänkieli 
17:43 Nyfiken på Sverige
  – kurdiska
18:00 Älskade koskit 
18:30 Vloggarna 
19:00 Världens Natur: Tibets 
 orörda natur
19:50 Anjas resor 
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån 
22:45 Gudstjänst 
23:30 Universitetets djursjukhus 
00:00 Språknyheterna 
00:30 Nåt måste göras 
01:00 Drömmen om Bali 

06:05 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Så mycket bättre 
13:20 Decenniets mästerkock 
14:20 Drottningarna 
15:25 Bytt är bytt 
16:25 Mumbo jumbo 
16:55 Bonde söker fru 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Lego masters Sverige 
21:00 Hellenius hörna 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:10 Top dog 
23:05 Wallander: Försvunnen 
01:05 Stockholmspolisen 
03:05 En plats i solen: 
 Sommarsol 
05:00 Younger 
05:30 Köket 
05:45 Nyhetsmorgon 

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: Special 
 victims unit
02:00 MacGyver 
03:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
05:00 Younger 
05:30 Köket 
05:45 Nyhetsmorgon 

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 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Kockarnas kamp 
21:00 Oss emellan 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 CSI 
00:00 Hawaii five-0 
01:00 Law & order: Special 
 victims unit 
02:00 MacGyver 
03:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
05:00 Younger 
05:30 Köket

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa 
 med Sofia 
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Klartänkt 
11:40 Big cities 
11:55 Anslagstavlan 
12:00 Sverige! 
12:30 Tjuv och polis 
13:30 Skavlan 
14:30 Doobidoo 
15:30 Västkustens hjältar 
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 En kamp tillsammans 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Paradissviten 
00:30 The sinner 
01:15 Rederiet 
05:00 Sverige idag 
05:30 Sverige! 

08:00 Kortfilmsklubben  
08:29 Barnen som överlevde 
 förintelsen - meänkieli 
08:43 Nyfiken på Sverige
 – kurdiska
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Gudstjänst 
17:00 Kaffe att ta med 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Martha Cooper: Att 
 föreviga gatukonst
19:25 En bild berättar 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt 
21:3 4Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Drömmen om Bali 
22:15 Språknyheterna 
22:45 Nåt måste göras 
23:15 Agenda 
00:00 Tjejer gör lumpen 
00:30 Utrikesbyrån 
01:00 Älskade koskit 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Agenda 
17:00 Presenten 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Under klubban 
18:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:15 Kalla krigets hemligheter
19:25 En bild berättar 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Blackout family 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Erkännandet 
23:00 Min röst: Minun ääni 
23:30 Martha Cooper: Att 
 föreviga gatukonst 
00:25 Romarrikets avgörande
 dagar 
01:10 Vloggarna 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa
 med Sofia 
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Du Clarar mer än du tror 
11:30 Tänk till talkshow 
11:45 Diagnosresan 
12:15 Årets sockerbagare 
13:15 Våra barns hemliga liv 
14:15 Fråga doktorn 
15:00 Ratataa eller The Staffan 
 Stolle story 
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 Bryssel calling 
21:30 Veckans brott 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Första dejten 
23:00 Prio 1 – i förövarnas spår 
23:35 Grantchester 
00:25 White wall 
01:10 Rederiet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 



Vi köper din bil!
-

Snabbt, smidigt och du får rätt betalt
-

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

 I en debattartikel skriver re-
gionens moderatledda styre 
att de tar bort ”byråkratiska 
hinder” för att komma till-
rätta med vårdköerna i pan-
demins kölvatten. Det kan 
låta bra, men varje invånare 
i Västra Götalandsregionen 
behöver veta att detta ”by-
råkratiska hinder” i verklig-
heten är ett sätt att begrän-
sa den offentliga vården att 
dräneras på kompetens. 

En privat aktör, inte sällan 
med riskkapitalister i ryg-
gen, kan erbjuda specialist-
personal både höjda löner 
och bättre villkor. Det kan ju 
tyckas vara sympatiskt. Men 
betänk att tillgången på per-
sonal med specialistkom-
petens är ytterst begränsad 
och att den som har råd med 
en dyr försäkring köper sig 
förtur i kön – ja, då är det 
kristallklart att förlorarna på 

detta är de sjukaste, äldsta 
och sköraste som köat i må-
nader, ibland år, till behand-
ling och operation. Och det 
handlar inte om köer till 
följd av pandemin; 94 pro-
cent av dem som står i kö till 
vården stod där redan innan 
pandemin var ett faktum i 
Sverige.

Ett annat ”byråkratiskt 
hinder” som M-styret ser 
som något ont är begräns-

ningen av vårdpersonals 
(företrädesvis läkare) möj-
lighet till bisysslor, det vill 
säga extraknäck hos privata 
vårdbolag. Att denna be-
gränsning finns är inte alls 
konstig. 

Vem på Volvo skulle säga 
att det är okej för till exem-
pel en teknisk utvecklare att 
parallellt jobba på Scania el-
ler Nevs? Och vilken patient 
vill bli opererad av en läkare 

som inte varit ledig på sin 
lediga tid – avsedd för åter-
hämtning?

Vårdpersonalen förtjänar 
både bättre villkor och högre 
löner, men det ska inte ske 
på bekostnad av invånarnas 
möjlighet till en jämlik och 
god vård. 

Den offentliga vården är 
enda garanten för att vård 
ges utifrån behov och inte 
storlek på plånbok. Därför 

vill vi utveckla den offent-
liga vården, inte göda fler 
marknadsexperiment med 
människor liv och hälsa som 
insats.

Michael Melby (S) 
Vice ordf Regionhälsan

Ann-Marie Jonasson 
Ledamot styrelsen  
för NU-sjukvården

Att säkra upp en jämlik vård är inte ett ”byråkratiskt hinder”

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
PRO arrangerade pro
menaden ”Melleruds
rundan” för någon 
vecka sedan. Den lock
ade ett 40tal perso
ner och återkommer då 
man inte hann gå hela 
rundan denna gång.

Evert Magnusson höll i 
stafettpinnen och guidade 
kunnigt alla deltagare ge-

nom centrala Mellerud. Han 
började med att berätta om 
Hotell Drott, där det nu är 
fastighetsförsäljning. Under 
många år fanns Ljungdahls 
Begravningsbyrå i lokalerna. 
Han nämnde Carl Ugglas 
cykelverkstad/försäljning 
och Haglunds Måleriaffär.

Fastigheten på Storgatan 
där ABF nu finns, byggdes 
1946 av bagare Bergkvist. 
Det var han som startade 

Stort intresse för Mellerudsrundan

Kiosken vid korsningen Storgatan/PD Lundgrensgatan den 10 januari 1962. Här 
har idag PRO sin lokal. Huset i bakgrunden är rivet och har ersatts av ett nytt 
hyreshus. Bild från Evert Magnussons arkiv.

NK-huset byggdes 1946 i hörnet av Storgatan och PD Lundgrensgatan. Idag har 
ABF och LO verksamhet på nedre botten, övriga ytor hyrs ut som lägenheter. 
Bild från Evert Magnussons arkiv.

Nya Konditoriet (NK). Ser-
veringen låg på andra vå-
ningen, men man beställde 
fikat på nedre planet. 

Evert berättade om P.D. 
Lundgrens stallar och la-
dugård vid Österrådaplan. 
Denne byggde ett vattentorn 
för att få upp trycket på led-
ningarna. Lundgren, som 
hade eget mejeri, hade även 
djur betande på Vattenkull-
en. 

Elviras café

Nuvarande polisstationen 
tillkom 1965, samma år som 
polisväsendet förstatligades. 
Han nämnde även Central-
caféet med Elvira Arons-
son som ägare, mitt emot 
biografen. Elviras café hade 
även kiosk (Konfekthörnan) 
till vänster av entrén till bio-
grafen som invigdes 5 de-
cember 1935.

Posten låg längst ner på 
vänster sida vid korsningen 
Postgatan/Vilhelmsgatan. 
När posten hamnade på 

bland annat fick ut de efter-
längtade kaffekorten, berät-
tade Evert.

Ett stopp var vid Carl 
Larssons hus. Här fanns en 
välsorterad speceriaffär med 
Johanssons charkuteri i käl-
laren. När speceriaffären 
minskade på sina ytor flytta-
de Runo Brändström in med 
sin elaffär. Sven Engqvist 

och Lars Läst tog över rörel-
sen som Melleruds Elektris-
ka Affär (MEA).

Detta var bara ett axplock 
av vad Evert berättade om.

PRO kommer att anordna 
fler promenader runt om i 
Mellerud, med Evert som 
guide.

Susanne Emanuelsson

Österådaplan (nuvarande 
Fonus) flyttade syfabriken 
in i den gamla lokalen. Sjö-
lander drev syfabriken i 
många år, där tillverkades 
bland annat skjortor. Flera 
hemmafruar med små barn, 
kunde sedan stryka och nåla 
upp skjortorna på kvällen 
när barnen somnat. Mellan 
Missionskyrkan och posten 
fanns en längre träbyggnad 
en bit in i kvarteret. Det var 
ett tråddrageri som tillver-
kade grövre rep/trossar.

Kristidsbyrån

Evert ledde gruppen vidare 
till Skolgatan, där han berät-
tade om skolan. Fastigheten 
finns kvar på höger sida i 
kvarteret efter Vilhelmsga-
tan. I hus nummer två från 
Storgatan sett på höger sida 
fanns kristidsbyrån, där ut-
lämning av ransonerings-
kort skedde. 

– Föreståndaren hette 
Wålström. Jag minns när 
jag var med morsan när hon 

Evert Magnusson (med mikrofon) ledde Mellerudsrun-
dan som här stannat till på Österrådaplan.




