
VECKA 46 2020NR 42 • ÅRG 27
k-bygg.se

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Mån-fre 6.45-18, lör 9-13

Öppettider

Måndag-fredag 
6.45-18.00
Lördagar 
9.00-13.00

BENGTSFORS   |  TEL 0531 123 00  |  SVENSKFAST.SE/BENGTSFORS  

Hus sökes
Stor efterfrågan på både fritidshus och villor.

Allt fler vill ut på landet!

Välkommen att kontakta oss!

MELLERUD        |  TEL 0530 134 00  |  SVENSKFAST.SE/MELLERUD
sf.mellerud@svenskfast.se

Allt fler vill komma till Dalsland!

Smidigt att vaccinera

Förra veckan startade vaccinering mot influensa för personer över 65 år samt de i riskgrupper, en av dem var Arvid Karlsen, Mellerud. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 5 –

Hon är en lovande förebild
Sidan 3

Jans timmerhusresa
Sidan 10 och 11

Priserna gäller måndag 9/11– söndag 15/11 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

6995
/kg

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, 
fetthalt max 12%, ca 1-2,2 kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 46

Smör
Arla, flera sorter, gäller även  
laktosfritt,500 g, jfr-pris 70,00/kg

KLUBBPRIS

Svenska rotsaker
Sverige, klass 1, gäller hel vitkål, 
morötter, gul lök, rödbetor, 
palsternacka

Krossade tomater
Garant Eko, ekologiska, gäller även 
passerade, 390 g, jfr-pris 12,82/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 46

5:-
/st

Laxfilé
Poseidon, fryst, 4 x 125 g,
jfr-pris 119,90/kg

5995
/st

Soppa
Kelda, flera sorter, kyld, 
500 ml, jfr-pris 30,00/l

KLUBBPRIS

15:-
/st 35:-

/st

5:-/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

Melleruds kommun söker 
julgranar för placering på torg

Kontakta Christina Kjellin

073-920 77 59

Julgranar mottages 
tacksamt

Torget, Mellerud • Tisdag 17 november

Kakprofessorn 070-650 60 1530:-
Lussekatter
5-pack

Adventlor
2-pack 40:-

Det händer på biblioteket

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

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

Melleruds Bibliotek är tillfälligt stängt
från 2020-11-05 tom 2020-11-19 

enligt beslut taget av 
Kultur- och utbildningsnämden den 2 november

MEDDELANDE från HRF 

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

Hrf lokalen är stängd tillsvidare  
p.g.a. Coronapandemin

Behöver du batterier, eller är i behov av hjälp 
med strulande hörapparater, filter- eller slangbyte, 

hör av dig till våra hörselhjälpare!
Vi träffas där smittorisken är minst för dig!

Esra Bunjaku, 5 år. 
–  Djurboken är rolig. Det är roligt 
att cykla också och leka i sandlådan. 
Då skrattar jag.

William Lindblom, 5 år 
– Om någon säger något roligt.  
Böckerna De fula fem är roliga, då 
skrattar jag. Det gör jag med mina 
kompisar här på förskolan också.

Naya Saker, 5 år 
– Att cykla, att gunga, måla och leka 
med kompisar.

Amelia Bunjaku, 4 år  
– Att cykla och leka med mina kompi-
sar här på förskolan.

Vad får dig att 
skratta allra mest?

Barnpanelen 
från Lundens förskola

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Fre 13/11 14:00 Öppet café i Grinstads församlingshem 

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 11/11 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. 
   Anmäl till Emma, 0530-362 19
Tor 12/11 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund
Tor 12/11 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Tor 12/11 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm 
   och Maria Andersson
Sön 15/11 09:30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson
Ons 18/11 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 11/11 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud
Sön 15/11 11:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, 
   Christer Alvarsson
Tis 17/11 18:00 Bibelsamtal i Kyrkstugan, Skållerud. 
   Drop in-fika från 17:30

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 15/11 14:00 Musikgudstjänst i Dalskogs kyrka, 
   Kerstin Öqvist. Fiol: Claes-Göran Jansson

VÄLKOMNA!
Pastorsexpedition: Stängt för besök, men ni når oss 
på telefon eller e-post. Kondoleanser löser vi över 

telefon, med betalning via swish eller bankgiro 
Tel: 0530-362 00 (helgfri mån-fre 9-12 och 13-15)

Diakonimottagning för hjälpsökande: 
Källardörren vid gaveln mot parkeringen 

Öppet tisdagar 10-11 samt torsdagar 16-17
Hemsida: svenskakyrkan.se/mellerud

E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kapellgatan 6 Postadress: Box 94, 464 22 Mellerud

11-18 november 2020
Söndagen före domsöndagen - ”Vaksamhet och 
väntan” Rikskollekt går till: Act Svenska kyrkan

OK Kroppefjäll

ÅRSMÖTE
Sönd 15/11 kl. 17.00 

Mötet hålls digitalt. Mer info finns på hemsidan samt utskick via mail

Varmt välkomna!   OK Kroppefjäll

Anbudsauktion - G:a Skolan, Bäckefors 
Säljes Nils-Erik Hanssons db. Assarebyn, Ör m.fl. stor del antika möbler och föremål.
Barockskåp, Gustavianska stolar, eng. kommod, 4 Göteborgsstolar, sybord, byråer, damskrivbord, 
lådspeglar, stolar KJ och nyrokoko, ovala bord, skrivbord m hurtsar, linneskåp, golvur, kistor, koffertar, 
speglar, 2 mässingskronor, jugendlampa, kristallampa, handknutna mattor, väggur, järnväg ”Distler”, 
ångmaskiner, sockerlådor, korgar, stor halmbock ”Hugo Strömberg”, tennfat, silver, stor stenmortel, 
mkt. kopparsaker, ljusarmar mässing, trästånka 1755, träskrin, matservis, div. glas, mandolin, tomtar, 
burkar, kuriosa, verktyg, delar till äld. cyklar-mopeder-MC m.m. Detta är årets sista auktion. 
Vi tackar för det stora intresset för denna anorlunda auktionsform och återkommer nästa år.
Visning: Onsdag 11/11, torsdag 12/11, fredag 13/11 kl. 16.00-18.00 alla dagar.
Avhämtning: Söndag 15/11 kl. 10.00-13.00

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

MELLERUDSBYGDEN

SE HIT ALLA 65+
Lördag 14 november, Världsdiabetesdagen 

ordnar vi orienteringsrunda med frågesport
Start på Köpmantorget från klockan 10.00

Deltagandet är gratis. Prisutdelning kl. 13.30
De 25 först startande erhåller presentkort från 
Restaurang Börsen på vegetarisk helgsupé

Därutöver utlottas ett antal priser bland övriga 
deltagare som är närvarande vid prisutdelningen

Välkommen!

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

Däckskifte 
4 däck

200:-
Välkommen att boka tid  

Melleruds bilvård
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Mellerud, 
Wärdshuset på Dal

Tingshusgatan 1

fredag den 13/11  kl. 10-15

VI KÖPER 
GULD & SILVER

Kom och låt våra guldspecialister värdera dina 
smycken gratis och förvandla dem till pengar.            

Vi köper även: 
Mynt       Gamla sedlar       Matsilver      

Tandguld       Klockor       Tackor

Välkommen till en fri värdering!    tel: 079-313 0970

OBS! Vi följer hälsomyndighetens anvisningar.

070-567 60 32

Du vet väl att..

Mellerud

vi utför kontroller av 
hörslingor i alla 

allmänna lokaler.

Dalslandshjältar
Vad vore Dalsland utan våra hjältar? 
Nu har du chansen att hylla denna person, din hjälte, via en nominering till 
Dalslandhjältar.

Skicka in din nominering till www.viardalsland.se.  
Vi behöver få in alla hjältar senast 2020-11-30
I samarbete med

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

Kultur- och utbild-
ningsnämnden har i 
sitt beslut den 2 no-
vember valt att följa 
Folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer 
och håller biblioteket 
stängt för besökare till 
och med den 19 novem-
ber.

Anledningen är den ökade 
spridningen av covid-19.

– Vi bemannar bibliote-
ket som vanligt och svarar 
i telefon. Det går att bestäl-
la böcker och sedan hämta 
dem i entrén. Vi har en ny 
svart återlämningsbox ut-
anför entrén också, berät-
tar bibliotekarien Lennart 
Åberg.

Personer som är över 70 år 
eller tillhör någon riskgrupp 
erbjuds, i mån av tid, att få 

böcker hemlevererade av 
personalen. 

Övriga biblioteksanvän-
dare kan, efter överens-
kommelse, hämta beställda 
böcker vid bibliotekets en-
tré. Biblioteksanvändarna 
uppmanas att kontakta bib-
lioteket på telefon eller via 
e-post för bokbeställningar 
eller frågor.

Hur har ni märkt av 
coronapandemin?

– I våras märkte vi en viss 
minskning, men de senaste 
veckorna i höst har vi nästan 
sett en ökning av besökare. 
Vi har cirka 60 000 besökare 
under ett år. Tyvärr är även 
konstrummet stängt till den 
19 november, det är tråkigt 
men nödvändigt, understry-
ker Lennart Åberg.

Susanne Emanuelsson

Tillfälligt stängt

GESTAD
Alma Håkansson på gården Slommehagen i Ge-
stad överraskades på fredagseftermiddagen 
med en uppvaktning av Länsförsäkringar Älvs-
borg. Hon fick då motta ett stipendium om  
10 000 kronor.

En lovande förebild

Alma Håkansson (i mitten) fick i fredags motta ett stipendium som delades ut av Julia Hermansson och Lennart Jansson 
från Länsförsäkringar. Foto: Privat.

– Alma har blivit nomine-
rad av en person via sociala 
medier till det här priset och 
vi har i vår bedömning kom-
mit fram till att hon är en 
förebild för yngre personer 
att hålla fast vid lantbruket 
varför hon fått detta stipen-
dium, säger Julia Hermans-
son från Länsförsäkringar 
som tillsammans med kolle-
gan Lennart Jansson delade 
ut priset.

Mycket glad  
för stipendiet

Motiveringen till priset är att 
Alma genom projektet Far-
mer Time, där hon genom 
videosamtal med skolklasser 
visat hur det är att bedriva 
lantbruk idag. Genom sitt 
engagemang har hon både 
ökat kunskapen om livet på 
ett lantbruk i Sverige och 
även inspirerat flera unga 
till fortsatta studier inom de 
gröna näringarna.

– Jättekul pris att få och att 
bli uppmärksammad så här, 
skrattar Alma som på frågan 
om vad pengarna ska använ-
das till svarar;

– Jag pluggar ju just nu till 
agrotekniker, så pengarna 
kommer väl till pass.

Ing-Marie Norrman

  

Stipendiet delas ut till ”Lo-
vande förebilder inom de 
gröna näringarna” till de 
som på något sätt bidrar till 
en bättre framtid för kom-
mande generationer

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färska räkor helt kilo 169:-
Nykokt krabba helt kilo 149:-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 47 Skolan
Måndag 16/11: Pyttipanna med stekt ägg,  
inlagda rödbetor och broccoli. 
Dessert: Aprikoskräm.
Tisdag 17/11: Enbärsdoftande viltfärsgryta med 
kokt potatis och blomkål. 
Dessert: Exotisk fruktsoppa.
Onsdag 18/11: Fiskburgare med bröd, hemlagat 
potatismos, sallad och dressing. 
Dessert: Blåbärssoppa.
Torsdag 19/11: Stekt fläsk med bruna bönor 
och kokt potatis. 
Dessert: Färsk frukt.
Fredag 20/11: Trädgårdslasagne, vitkålssallad 
och broccoli. 
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 21/11: Laxgratäng och ärtor/majs/
paprika. 
Dessert: Jordgubbskräm.
Söndag 22/11: Skivad fläskkarré med brunsås, 
kokt potatis, lingonsylt och grönsaksmix. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 47
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker.

Måndag Pyttipanna, inlagda röd-
betor och broccoli.
Alt: Grönsakspytt, inlagda rödbetor och 
broccoli.

Tisdag Enbärsdoftande viltfärs-
gryta* med potatis och blomkål.
Alt: Grönsaksgryta med bönor, potatis 
och blomkål.

Onsdag Fiskburgare, bröd, hem-
lagat potatismos, sallad, dressing.
Alt: Vegoburgare med bröd, hemlagat
potatismos, sallad, dressing.

Torsdag Potatisbullar/Blodpud-
ding* med lingonsylt, vitkålssallad.
Alt: Rotfruktsgratäng.

Fredag Trädgårdslasagne.
Alt: Veg. Pasta sallad med ost.

Vi serverar Ekologisk mjölk

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

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

annons@mellerudsnyheter.se 
0530-125 40 

Dags att boka  
julbord

Med anledning av 
skärpta allmänna råd 
från Folkhälsomyndig-
heten har Melleruds 
kommun infört tempo-
rära åtgärder.

Den 29 oktober beslutade 
Folkhälsomyndigheten, i 
samråd med Smittskydd 
Västra Götaland, att skärpa 
råden i Västra Götaland för 
att bromsa smittspridning-
en. De skärpta allmänna rå-
den gäller till och med den 
19 november. 

I Melleruds kommun 
gäller nu följande: 

Biblioteket håller stängt 
till och med 19 november. 

Kommunen avråder från 
besök på särskilda boenden.   

Rådahallens simhall mini-
merar antalet besökare vid 
samma tidpunkt, dock hålls 
simskolan öppen för elever. 

Alla kommunala evene-
mang ställs in eller skjuts 
upp.

Detta gäller för Melle-
ruds kommuns verksam-
heter:

Ungdomshuset Stinsen 
håller öppet, dock anpassas 
verksamheten utifrån aktu-
ella rekommendationer . 

Arbetsmarknadsenheten 
tar endast emot förbokade 
möten . 

Café Måns och Café Rock-
et håller stängt till 19 no-
vember . 

Kommunalt anställda som 

Temporära åtgärder i kommunen

kan arbeta på distans ges 
möjlighet att göra det under 
förutsättning att den kom-
munala grundservicen och 
kvaliteten kan upprätthållas.   

Möten sker i första hand 
digitalt. Om mötet måste ge-
nomföras, men inte kan ske 
digitalt, får de skjutas upp 
eller i andra hand genom-
föras i en anpassad lokal där 
deltagarna kan hålla avstånd 
till varandra.   

Personal deltar inte fysiskt 
vid konferenser. Kommu-
nen varken deltar vid eller 
tar emot studiebesök.   

Respektive verksamhet 
svarar för att på bästa sätt 
följa myndigheternas re-
kommendationer. 

Skärpta råd

De skärpta råden gäller i 
hela Västra Götaland: 

Var och en bör avstå från 
att vistas i inomhusmiljö-
er där människor samlas 
som butiker, köpcentrum, 
museer, bibliotek, badhus 

Kommun Antal (statistik till 
och med vecka 44)

Förändring sedan 
förra veckan

Bengtsfors kommun 78 +15
Dals-Eds kommun 54 +9
Färgelanda kommun 52 +1
Melleruds kommun 61 +10
Åmåls kommun 103 +9

Antal bekräftade fall av covid-19 bland invånare i Dalsland. 
Sifforna uppdateras varje torsdag och baseras på den offi-
ciella statistiken från Folkhälsomyndigheten och Västra Gö-
talandsregionen.

Antal fall av covid-19

Strax före midnatt för-
ra onsdagen blev en 
kvinna i Mellerud upp-
ringd av en bedragare. 

Personen uppgav sig ringa 
från Swedbanks säkerhets-
tjänst i Stockholm och sade 
att någon höll på att ta sig in 
på kvinnans konto.

Personen ville ha kvinnans 
kontonummer och nyvaken 
som hon var berättade hon 

det. Men hon kom snabbt på 
att det lät skumt och spär-
rade direkt sina konton och 
inga pengar hann dras.

Kvinnan vill varna andra 
för denna typen av bedräg-
erier. Tidigare har samtalen 
till exempel aldrig kommit 
mitt i natten.

Händelsen är polisan-
mäld.

Susanne Emanuelsson

Skumt nattligt samtal

En orientalisk matbutik 
i Mellerud fick besök 
av polisen förra veck-
an. Butiksinnehavarna 
togs med till förhör.

Vilket brott butiksinneha-
varna är misstänkta för vill 
polisen inte gå ut med, på 
grund av förundersöknings-

sekretess. Dock meddelar 
polisen att även miljö- och 
hälsa gjorde ett besök i buti-
ken samma dag.

Butiksinnehavarna släpp-
tes efter förhör, men det 
kvarstår misstankar mot en 
man.

Susanne Emanuelsson

Tillslag i lokal matbutik

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 regio-
nen bör vidta åtgärder så att 
var och en ska kunna följa de 
allmänna råden vid lokala 
utbrott av covid-19. 

Arbetsgivare bör vidta åt-
gärder 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. 

Länsstyrelsen i Västra Gö-
taland har beslutat om att 
gränsen för deltagare vid 
offentliga tillställningar och 
allmänna sammankoms-
ter ska ligga kvar på max 
50 personer. Beslutet gäller 
fram till 19 november, men 
kan både förkortas och för-
längas beroende på utveck-
lingen.

Källa: mellerud.se 

Samtliga 
kommunala 
evenemang 

ställs in eller 
skjuts upp

”
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AKTUELLA ERBJUDANDEN  11/11-15/11
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

AVOCADO I NÄT 
Chile. 700 g. Ord. pris 46:95/st.   .   

JULMUST   
33 cl. Ord. pris 5:95/st.

JULEBRYGD 3,5%
Mariestads. 4x50 cl. Ord. pris 53:95/st.         

30k
3 FÖR

AKTUELLA ERBJUDANDEN  11/11-15/11
MELLERUD 

JULMUST   
33 cl. 

20k�  

5k�  

MATLÅDOR
Ord. pris 15:-/st.

9)=�  

JULEBRYGD 3,5%

44)%�  

GRILLAD PASTRAMI   
Jakobsdals/Sverige. Ord. pris 25:90/hg.

En försmak av julen

MELLERUD
Tisdag till fredag för-
ra veckan kunde alla i 
riskgrupp och de som 
är 65 år eller äldre 
vaccinera sig i Råda-

Alla fick sitta och vänta på sin tur med långt avstånd mellan stolarna.

En av de som vaccinerade var Maria Nykvist, som arbetar med smittskydd på 
Närhälsan i Mellerud. På bilden syns dörren där besökarna slussades ut på bak-
sidan efter vaccineringen.

Hittills har 1 362 patienter vaccinerats 
mot influensa i Mellerud.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

hallen mot årets influ-
ensa. Allt var smidigt 
anordnat så att alla 
kunde hålla avstånd 
under väntetiden.

Det var i Rådahallens E-hall 
man hade ställt i ordning 
fyra vaccinationsbås. Pa-
tienterna fick stundtals köa 
utomhus på grund av det 
stora intresset. Sedan släpp-
te en portvakt in gruppvis, 
där inne kunde man sitta 
och vänta på stolar som stod 
med långa mellanrum.

Minst fyra distriktsskö-
terskor fanns på plats och 
skötte själva vaccineringen. 
Efteråt slussades patienterna 
ut genom en dörr på baksi-
dan – allt för att minimera 
risken för närkontakter.

Bo Andersson har vacci-
nerat sig mot influensa tidi-
gare.

– Jag är i riskgruppen och 
hade tagit sprutan oavsett 
covid-19, säger han.

Arvid Karlsen, Mellerud, 
går in i ett bås och tar av sig 
på överkroppen. Vaccina-
tion tog han även i fjol, nu 
är det än viktigare att skyd-
da sig. Arvid är svag efter ett 
flertal operationer och har 
nedsatt immunförsvar.

– Jag äter mycket medi-
ciner och måste vara extra 
noga med att skydda mig 
mot infektioner, säger Arvid 
Karlsen.

– Hittills har vi vaccinerat 
1 362 patienter, där ingår de 
som fått vaccin på vårdcen-

tralen också. Men vi har nog 
haft cirka 1 000 patienter i 
Rådahallen. Det har funge-
rat väldigt bra, tidigare har 
vi legat på cirka 1 200 vac-
cineringar vid svininfluen-
san till exempel. Att det är 
fler kan nog bero på att vi 
uppmuntrat alla äldre och 
de i riskgrupper att komma 
plus att vaccineringen är 
kostnadsfri för dem, säger 
vårdcentralchef Eva-Lisa 
Fröjd-Karlsson.

– Jag är tacksam att så 
många kommer till oss, sä-
ger Maria Nykvist, som job-
bar med smittskydd på När-
hälsan i Mellerud.

Den 1 december öppnar 
vaccineringen för de som 
inte är i någon riskgrupp, 

då kostar det 230 kronor att 
vaccinera sig.

Coronasäker vaccinering
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MELLERUD
Kvarteret Skansen är 
ett kvarter som haft 
många olika verksam-
heter genom tiderna. 
Namnet kv. Skansen 
kanske inte säger så 
mycket, men det är 
där KA-Bygg, Kent 
Andersson har uppfört 
kontorslokaler mitt 
emot polisstationen 
som hyrs av LRF-kon-
sult i Mellerud. 

Vi kan börja med Bergelins 
verkstad, startad av Carl 
Bergelin. Sonen Orvar fort-
satte sedan tills verksam-
heten lades ner och byggna-
den revs under första halvan 
1990-talet. Både far och son 
var goda yrkesmän med 
stort kunnande, inga upp-
gifter var för svåra utan alla 
problem gick att lösa.

Det hela började med 
belysningsfrågan. Fotogen-
lampor var den vanligaste 
typen av belysning från slu-
tet av 1800-talet och fram på 
1900-talet, då elektriskt ljus 
blev mer allmänt.

På den tiden fanns 14 fo-
togenlampor som utgjorde 
belysningen från torget ut-
efter Storgatan och ner mot 
Järnvägsgatan. Före detta 
korpralen Gustav Stolt var 
anställd som nattvakt att 
sköta tändning och släck-
ning. De tändes vid skym-
ningsdags och släcktes vid 
23-tiden.

P. D. Lundgren, ägare till 
Österråda gård med många 

Minns gamla Mellerud – första delen

A.G Anderssons Bageri & Café i Mellerud. ”Ekströms hus”, mitt emot polisstationen. Den lilla byggnaden till vänster gick 
under namnet Arken/Arket. Bild från 1930-talet.

Carl Bergelius smedja/verkstad. Sonen Orvar drev den vidare fram till nedläggningen.

Einar Svensson vid disken i sin cykelaffär/verkstad.

Evert Magnusson guidar under Mellerudspromenaden och har en gedigen kunskap om det gamla Mellerud. Melleruds Nyheter kommer att publicera hans texter 
och bilder framöver. Här startar historien.

Stallet på Österråda som ”Patron” Lundgren brukade. Han hade tio-tolv hästar och importerade i början av seklet ar-
dennerhingsten Dreyfus som var född 1899. Hingsten skulle ha funnits avbildad på en målning som skulle ha hängt över 
ingången till stallet. Foto från 1930-talet.

Vattentornet i korsningen Storgatan/Österrådaplan tillhörde P.D Lundgren. I dagens lokaler på samma plats finns social-
nämndens administration.

byggnader, drev jordbruk 
och var även stor hästägare 
med hästavel. Gården låg vid 
Österrådaplan, med byggna-
der bland annat där Posten 
och socialtjänsten finns.

Belysningsfrågan

I början av 1900-talet an-
skaffade Lundgren ett mini-
atyrgasverk. Efter några år 
ersatte han gasverket med 
ett elektricitetsverk. Tillsam-
mans med Carl Bergelin in-
köptes en ångloksmobil och 
en generator som placerades 
i Bergelins verkstad. 

Strömmen leddes till 
Lundgrens boningshus och 
samtliga gårdshus. I slutat av 
1908, då Melleruds köping 
var alldeles nybildad, utbyt-
tes de 14 fotogenlamporna 
till elektriska lampor.  Mel-
leruds Elektriska AB levere-
rade kraften till en avgift om 

Den första 
gatubelys-

ningen  
bekostades 

av den  
införda 

hundskatten

”
25 öre per kilowattimme. 
Den första gatubelysningen 
bekostades av den införda 
hundskatten som beslutades 
1908.

Ekströmshuset

Så över till A.G. Anders-
sons Bageri och Café, som i 
dagligt tal benämndes som 
Ekströmshuset efter siste 
ägaren och till det revs på 
1980-talet.

Byggnaden var flyttad från 
Kärraområdet enligt upp-
gift av Verner Andersson 
(Verner var under många 
år verkmästare på Melle-
ruds toffelfabrik). Det var 
hans far som hjälpte till med 
flytten. Tidigare plats skulle 
vara där slingan till Norge 
viker av från Bergslagsbanan 
(Göteborg-Karlstad)

Fastigheten ägdes av Alex-
ander Ekström och senare 
sonen Allan.  Han hyrde ut 
lokalen till Andersson. 

Bageriet låg i den lilla 
byggnaden som gick under 
namnet Arket. Denna bygg-
des senare ihop med bo-
stadshuset.

I bostadshuset fanns även 
en hotellrörelse, jag för-
modar att efterfrågan på 
hotellrum inte var så stor. I 
övervåningen mot centrum 
fanns under några år ortens 
telefonstation. Den första te-
lefonstationen fanns tidigare 
i Åkermans hus vid järn-
vägsstation.

Caféet gick under nam-
net ”Bonncafeet” även kall-
lat ”Bonstret”. Olga Ekström 

var verksam med caférörel-
sen under flera år. Olga var 
gift med Allan Ekström. Vi-
ola Stålhandske drev också 
under många år nämnda 
café. Många har säkerligen 
besökt och har minnen från 
Stålhandskes café. Redan på 
den tiden fanns en musik-
spelare på caféet, märke Po-
lyfon. Det kostade fem öre 
för att få lyssna på en schla-
ger från den tiden. Möbeln 
finns idag hos Allans son 
Herbert, men tyvärr finns 
inte skivspelarverket kvar.

Verksamheter i Arken

I Arket eller Arken som den 
även kallades, fanns flera 

verksamheter. Systrarna 
Lindmark från Gunnarsnäs 
drev handel där och de gick 
under namnet ”tanterna i 
Arken”. Sofia Jansson (Soffi 
i Granerna) hade speceriaf-
fär där under några år. Hon 
drev även handel i sitt bo-
stadshus som låg öster om 
Bergelins verkstad. Där ska 
även fru Björndahl ha haft 
sin affär med specerier. 

Tillbaka till Arken; flera 
personer hade sin försälj-
ning i lokalen. Bland annat 
hade Elsa Salén i Hassle 
klädesaffär en tid. Einar Ek 
startade en cykelaffär med 
verkstad. Denna övertogs 
sedan av Einar Svensson. 

Man reparerade cyklar och 
mopeder. 

Ja, mopeder kom att bli 
aktuella under senare år då 
Einar Svensson drev verk-
samheten. Einar var den 
siste som var verksam i lo-
kalerna. 

Mer historia om ”gam-
la” Mellerud finns att läsa 
ibland annat Bror Engvalls 
bok, Från gästgiveri till järn-
vägsknut, 1975 samt P.O. 
Lampers bok, Melleruds IF 
100 år - hand i hand med 
köpingen, 2008.

Text: Evert Magnusson  
Foton ur Yngve Elander  

och Evert Magnussons samlingar
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PADEL
Sju lokala investerare 
med olika bakgrund och 
ålder bygger ett padel-
center i centrala Melle-
rud. 

Ett stenkast från Melleruds 
Handel, beläget intill E45, 
kommer portarna i vår att 
öppnas för ett helt nybyggt 
padelcenter.

Det första spadtaget kom-
mer förhoppningsvis att tas 
inom några veckor och pa-
delcentret kommer att inne-
hålla fyra banor, varav en är 
en singelbana. Ärendet ska 
upp på byggnadsnämndens 
möte den 18 november och 
om allt går enligt planerna 
står padelcentret klart till 
påsk 2021.

– Vi älskar sporten padel 
och den växer så det knakar 
i Sverige. Vi vill vara med 
och satsa i vår kommun 
Mellerud och ser att det 
finns behov och ett intresse 

av en sådan anläggning här. 
Den här satsningen är något 
vi tänkt på sedan i våras, be-
rättar Markus Svensson, en 
av ägarna till det blivande 
padelcentret. 

Samtliga investerare har 
testat att spela padel och 
fastnat för den populära 
sporten.

– Det är inte så svårt, alla 
kan vara med och spela oav-
sett ålder, förklarar Tobias 
Coster, en av investerarna.

Satsar på hemmaplan 

– Samtliga av oss som inves-
terar är bosatta i kommunen 
och vill bidra till ett ökat ut-
bud för invånarna och turis-
ter, men också kunna bidra 
till att fler kan röra på sig, i 
alla åldrar. Padel är en sport 
som är lättspelad oavsett vil-
ken nivå man ligger på, en 
sport för alla, berättar Mar-
kus Svensson. 

I och med bygget av denna 
padelhall blir man inte bara 

Padelcenter byggs i Mellerud

Padel Center Mellerud ägs och drivs av två aktiebolag, 
SLC Group AB samt Padel Center Mellerud AB. De sju 
delägarna är i åldrarna 22-52 år och samtliga är bo-
satta i Melleruds kommun. Bygget beräknas stå klart 
våren 2021 och det första spadtaget hoppas kunna tas 
i december. 

FAKTA Om Padel Center Mellerud

De sju lokala investerarna från vänster: Simon Svensson, Joel Lundgren, Jonatan Lundgren, Markus Svensson, Tobias Coster, Roger Svensson och David Svensson.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

först i Mellerud utan också 
störst i Dalsland, ett upp-
tagningsområde på cirka  
45 000 människor. 

Automatiserat

– Vi kommer att satsa mo-
dernt, fräscht och lättill-
gängligt. Tanken är att vårt 
padelcenter skall vara obe-
mannat och automatiserat, i 
allt från bokning till uthyr-

ning av rack, försäljning av 
bollar, kaffe med mera för 
att alla skall kunna spela, 
oavsett livssituation, berät-
tar Markus Svensson. 

Han understryker att det 
inte bara är en affärsidé, 
utan satsningen ska vara en 
möjlighet för yngre att utöva 
en sport som inte är för dyr.

– Vi skulle vilja uppmunt-
ra andra företagare att ta sig 

MELLERUD
Tio personer kom med i 
projektet Vintercyklist 
och i torsdags efter-
middag var det dags att 
få vinterdäcken monte-
rade på deras cyklar. 
Deltagarna möttes upp 
på kommunförrådet 
där det vankades kaffe 
och pepparkakor under 
väntetiden.

När mörkret och snön bör-
jar falla över landet är det 
inte alls dags att ställa un-
dan sin cykel. Det går bra att 
fortsätta att cykla till jobbet 
de flesta av vinterns dagar.

Det skriver Anna Wess-
man från Ör under på.

– Det är första gången jag 
är med i Vintercyklist, jag 
blev tipsad om projektet av 
en kompis. Jag bor i Ör och 
jobbar i Brålanda, det är 12,6 
kilometer enkel väg. I som-
ras cyklade jag till jobbet 
varje dag och nu på hösten 
blir det omkring tre dagar i 
veckan, säger Anna.

Hon berättar att hon ska 
försöka cykla till jobbet i 
vinter också, om det inte blir 
snöstorm eller dylikt.

– Man är ju inte särskilt 
kaxig när det gäller att cykla 
när det är isigt, men vi får se 
hur det funkar i vinter, säger 
Anna leende.

Hon är alltid välutrustad 

under sina cykelturer, med 
ljus på cykeln, pannlampa 
på hjälmen och reflexer på 
kläderna.

Få fler att cykla

Syftet med projektet att få 
fler att välja cykeln som 
transportmedel även på vin-
tern och de vintercyklister 
som blir antagna till projek-
tet får dubbdäck inklusive 
däckbyte. 

I gengäld åtar sig cyklis-
terna att cykla till och från 
jobbet tre dagar i veckan un-
der projektperioden och får 
varannan vecka rapportera 
in till kommunen hur vin-
terväghållningen varit.

Deltagarna får också en 
reflexväst för att synas i vin-
termörkret.

– Jag skickar ut ett mejl 
var 14:e dag med frågor ut-
ifrån den period ni cyklat. 
När kommunen får in sva-
ren används synpunkterna 
till att förbättra gång- och 
cykelvägar, berättade Patrik 
Tellander, Melleruds kom-
mun.

Det finns mängder med 
positiva forskningsrappor-
ter som visar att cykling 
ger människor bättre hälsa. 
Några av dessa hälsoeffek-
ter är ökad prestations- och 
koncentrationsförmåga, 
bättre sömn och ökad livs-
längd.

Projekt som vill få fler vintercyklister

Däckbytena är klara. Från vänster: Ann-Christin Stenén, Anna Wessman, Jonas Freij och Jonathan Danell som bytte däcken, Tony Eriksson, Yvonne Sundström och 
Patrik Tellander, Melleruds kommun. Projektdeltagare som inte är med på bild: Helena Ahlfeldt Asp, Marèse Crouwel, Simone Geerts, Tove Olsson och Ulrika Porath.

Inbiten cyklist

Tony Eriksson från Dalskog 
är med för första gången. 
Han är en inbiten cyklist 
och cyklar vanligtvis mel-
lan 400 till 600 mil om året. 
Han cyklar till jobbet i Dals 
Långed och tränar dessutom 
mycket på fritiden.

– Men i år har jag opere-
rat höften så det har blivit 
mindre cykelträning för min 
del. Fast nu kan jag träna för 
fullt, jag ska satsa på att delta 
i Iron Man 2021 och därför 
kör jag styrka, powerwalks, 
cykel och simning. I nuläget 

tränar jag cirka tio timmar 
i veckan. Jag har haft vin-
terdäck på cykeln tidigare, 
men detta blir ju en extra 
morot för att cykla i vinter, 
säger Tony.

Yvonne Sundström från 
Mellerud cyklar mest som-
martid, berättar hon.

– Men jag var med en 
kompis hit i fjol och nu tänk-
te jag testa på vintercykling 
själv. Min målsättning är att 
cykla två-tre gånger i veckan 
till jobbet, då slipper man ju 
till exempel att skrapa rutor. 
Jag tror det är jättebra, min 

kompis Lena var jättenöjd i 
fjol. Det var därför jag sökte 
i år, förklarar Yvonne.

En annan deltagare som 
är med för första gången är 
Ann-Christin Stenén, Dals 
Rostock.

– Jag cyklar en del så det 
ska bli roligt att cykla vin-
tertid också. Annars brukar 
jag cykla runt Kolungen, det 
finns fina cykelvägar runt 
omkring hemma, säger hon.

Pumpa däcken hårt

Jonas Freij och Jonathan 
Danell var på plats från det 

cykelföretag som ombesör-
jer däckbyten och översyn 
av cyklarna.

– Det är viktigt att ha 
däcken hårt pumpade, då 
räcker de längre. Vi har 
ståldubb på däcken och de 
slits inte på samma sätt som 
andra dubb. Är inte däcket 
tillräckligt hårt pumpat så 
rör dubben på sig och nöts 
genom däcket. Även däck-
sidorna slits då, förklarade 
Jonathan Danell.

Susanne Emanuelsson

an ungdomar och ge dem en 
chans att investera för något 
de brinner för, säger Markus 
Svensson.

Han syftar på de yngre in-
vesterarna i gruppen. David 
Svensson driver ett byggfö-
retag och har Joel Lundgren 
som anställd, Roger och 
brodern Markus Svensson 
driver ett stålföretag och hos 
dem jobbar Simon Svens-

son. Tobias Coster har varit 
anställd i Davids byggföre-
tag. Jonatan Lundgren är 
ekonom och kommer att 
sköta ekonomin i den nya 
satsningen.
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MELLERUD
Tänk att ha möjligheten att göra marmelad av sina egenodlade mandariner 
och citroner. Det och mycket mer gör Kent Larsson i Mellerud – en man 
med gröna fingrar som älskar att odla allsjöns ätbara frukter och grönsaker.

Här frodas mandariner och citroner

3. Citronträdet bär också ett stort antal frukter. De beräknas vara mogna i 
mars 2021.

4. Det finns cirka 300 mandariner på tillväxt på Kents träd.

1. Ett sådant fruktår det varit! Se bara på detta päronträdet. Foto: Privat.

2. Kent lyckas få sina orkidéer att bli enorma, se blommorna på dessa 
tre exemplar.

Det har varit 
en fantastisk  

trädgårds- 
sommar i år

”
– Jag tar tillvara på allt jag 
odlar. På gröten har jag till 
exempel hallon, jordgubbar, 
björnbär och bigarråer från 
trädgården, förklarar Kent.

Han odlar mängder av 
ätliga bär: boysenbär (kors-
ning mellan hallon och 
björnbär), krusbär, bigarrå-
er, både sommar- och höst-
hallon, amerikanska blåbär, 
jordgubbar, fikon, persikor, 
minikiwi, vindruvor, citro-
ner, mandariner, äpplen, 
plommon och päron.

Fruktträden har dignat av 
frukt i år. Kent tipsar om hur 
du ska få dina fruktträd att 
må riktigt bra.

– Jag gör 30 centime-
ter djupa hål med ett spett 
i kronans ytterkant, cirka 
1,5 meter mellan varje hål. 
I hålen lägger jag en näve 
PK-granulat på hösten. Då 
portioneras näringen ut till 
rötterna på ett bra sätt.

Hans persikoträd som står 
mot husväggen fick 300 per-
sikor i år. På våren skuggar 
Kent trädet med lakan tills 
frostnätterna är över. Kent 
fryser en del av frukten  och 
tar upp och tinar den till sin 
gröt.

Gjorde marmelad

Mandarinträdet, som står i 
en kruka, stortrivs hos Kent. 
I februari 2020 skördade 
han två kilo mandariner vil-
ka han och sambon Anette 
gjorde marmelad av. Under-
tecknad fick smaka – den 
var superb!

Efter skörden ger Kent 
näring i form av PK, följt av 
kväve med mikroämnen.

– Läs innehållsförteck-
ningen på gödningen du 
köper. Det ska inte vara för 
mycket kväve. Sedan gödslar 
jag regelbundet under sä-
songen.

Omplantering till större 
kruka sker en gång om året 
(under senvåren) med en 
jordblandning av humus-
jord (torv och kompost), 
sand och lite 0,4 kvartsgrus. 
Samma gäller för citronträ-
det. Två gånger i veckan när 
träden står inomhus duschas 
mandarin- och citronträden 
med ljummet vatten.

– Det gäller att ställa ut 
dem när nätterna är varma 
nog. Mandarinträdet blom-
mar i början av juli. Det 
har varit en fantastisk träd-
gårdssommar i år, konstate-
rar Kent. 

Han understryker att ci-
tronträdet kräver lite speci-
ell skötsel. Efter blomningen 

mitt på sommaren dröjer det 
sex-sju månader till skörd. 
På våren tillsätter Kent lite 
PK, senare är det fullgödsel 
som gäller

Ljummet vatten

Även inomhus frodas hans 
växter.

– Jag vattnar dem aldrig 

1

2

3

4 med kallt vatten. Jag spolar 
upp i en kanna och vattnar 
nästa dag. Orkidéerna spo-
lar jag igenom med ljum-
met vatten var 14:e dag. 
Däremellan får de en svag 
gödselblandning, säger Kent 
och visar sina praktfulla or-
kidéer.

När Kent tar sticklingar 

Kent Larsson med sitt fina mandarinträd. Han har räk-
nat att det bär på cirka 300 mandariner, som beräknas 
vara mogna i mars 2021.
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Här frodas mandariner och citroner

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

doppar han stjälken i pota-
tismjöl – stärkelsen gynnar 
tillväxten och ger nya rötter.

I år ska han så höstmoröt-
ter, som är färdiga lagom till 
midsommar. Han tipsar om 
att så picklesmorötter i en 
stor kruka och ställ den se-
dan i garaget. Ta ut dem när 
vårsolen kommer eller ställ 

in krukan i växthuset. Vänd 
upp och ner på krukan och 
ät.

– Jag brukar så morötter 
15 januari, 30 januari och 15 
februari – då har jag moröt-
ter under en lång tid.

Jag vattnar dem 
aldrig med 

kallt vatten. 
Jag spolar upp i 

en kanna och 
vattnar nästa dag

”

PADEL
Padel är den störst 
växande sporten i Sve-
rige. Melleruds GK 
hänger med i trenden 
och planerar att byg-
ga utomhuspadelbanor  
två dubbelbanor och 
eventuellt en för sing-
elspel.

– Sunnanåområdet är ju fan-
tastiskt och vi vill vara med 
och locka hit fler besökare. 
Att få området att leva upp 
är en del av mitt jobb, säger 
Pär Söderlund, klubbchef i 
golfklubben.

Han berättar att styrelsen 
är överens om att satsa på 
padel, som kan bli ett bra 
komplement till klubbens 
ekonomi.

– Jag testade själv för två 
veckor sedan och det var 
väldigt roligt. Spelet är en-
kelt, alla kan delta, förklarar 
Pär Söderlund.

Banorna kommer att byg-
gas på den före detta kort-
hålsbanan, närmast vägen 
till höger om drivingrangen.

Köper färdiga banor

– Det blir två banor för dub-
bel och eventuellt en för 
singelspel. Man köper fär-
diga banor kompletta med 

Utomhuspadel planeras
Pär Söderlund pekar ut platsen där utomhuspadelbanan kommer att byggas. Den placeras på den före detta pay and playbanan till höger om rangen. Längs vägen 
planeras fler parkeringsplatser.

Skiss över hur en utomhuspadelbana ser ut.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

glas, mattor och nät. Vi gju-
ter plattan och gjuter den 
större så att den är förbe-
redd för en hall i framtiden. 
Vi vill sätta tak på banorna 
för att förlänga säsongen, 
berättar Pär Söderlund.

Klubben ska söka bygglov 
för en padelhall, då de-
taljplanen måste ändras vid 
ett sådant bygge. Detaljpla-
nen måste dock inte ändras 
för byggnation av utomhus-
banor.

– Vi tar hit en byggfirma 
i veckan som ska lämna pris 
på plattan, den blir på cirka 
600 kvadratmeter. Nu är det 
ju lågsäsong för oss, så vi 
skulle kunna börja direkt. Vi 
planerar att utomhusbanor-
na ska kunna användas di-
rekt efter vintern, förklarar 
Pär Söderlund.

Fler parkeringsplatser 
finns också med i plane-
ringen, de ska vara belägna 
intill vägen på samma sida 

som padelbanorna. Klubben 
tänker driva runt padelsats-
ningen med befintlig perso-
nal, eftersom man ska ha ett 
automatiserat system.

– Det vet vi funkar på 
andra ställen. Vi har även 
tankar på att bygga en bou-
lebana på samma område, 
avslöjar Pär Söderlund.

Kvarskatt? Då är det 
dags att betala. Senast 
i morgon torsdag 12 
november ska pengar-
na finnas på Skattever-
kets konto. 

Tusentals personer missar 
att betala varje år och får 
sin kvarskatt överlämnad till 
Kronofogden i onödan.

Den 2 november hade 

cirka 200 000 personer 6,3 
miljarder kronor kvar att 
betala i kvarskatt. De fles-
ta betalar i tid. Men nästan  
39 000 personer fick sin obe-
talda kvarskatt från 2019 
överlämnad till Kronofog-
den i början av året. När 
skulden skickas till Krono-
fogden tillkommer en avgift 
på 600 kronor. Dessutom 
kan det medföra att den 

som har en skatteskuld får 
en betalningsanmärkning i 
kreditupplysningsföretagens 
register. Det kan bland an-
nat leda till att det blir svå-
rare att låna pengar, hyra en 
lägenhet eller teckna ett tele-
fonabonnemang.

I slutskattebeskedet fram-
går hur mycket som ska be-
talas och när. Samma upp-
gifter finns på Mina sidor 

på skatteverket.se. Du kan 
betala antingen med Swish 
eller med bankgiro. En skuld 
på mer än 2 000 kronor läm-
nas över till Kronofogden 
för indrivning. Om skulden 
är under 2 000 kronor skick-
as den inte till Kronofogden, 
men du måste däremot beta-
la ränta på beloppet. 

Dags att betala din kvarskatt
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BRÅLANDA
Ett timmerhus; fa-
briksbyggt i Härjeda-
len, rest i Strömmer 
vid Dalslands kanals 
sista del, blev ett Kro-
nofogdeärende, köpt, 
nedmonterat och frak-
tat till Dalsland och 
nu uppbyggt igen efter 
konstens alla regler på 
historisk plats – det är 
inte alla hus som har 
den historien i bagaget.

I april 2012 gav Årjängs 
kommun bygglov för ett fri-
tidshus som skulle uppföras 
på en fastighet invid Ström-
mesjön, som för övrigt har 
sitt utlopp i Upperudsälven. 
Byggnationen påbörjades, 

Timmerhuset, fabriksbyggt i Härjedalen för en tomt invid Dalslands kanals sista del, står nu uppfört på den i folkmun kallade Lindströmetomten utanför Brålanda.

Omskrivet timmerhus återbrukas

Evert Larsson och Jan Andersson hälsar välkomna in i den enkla grillstugan som är uppförd på grundstenarna av den 
gamla jordkällaren.

Bilden är tagen i slutet av juli, då rivningen av timmerhuset pågick för fullt vid Strömmern. Foto: Jan Andersson.

mot fortsatt byggnation. 
Detta var bara början på en 
lång historia av dispensan-
sökan, överklaganden och 
en dom som vann laga kraft 
hos Mark- och miljödom-
stolen i april 2013.

Trots detta färdigställdes 
och brukades fritidshuset, 
som var byggt i timmer. 
Bygg- och miljönämnden i 
Årjängs kommun beslutade 
därför i september 2015 om 
rivningsföreläggande. Enligt 
beslutet hade fastighets-
ägaren att riva och återställa 
marken inom fem månader 
från den dag då beslutet 
vunnit laga kraft. Föreläg-
gandet var även förenat med 
ett löpande vite om 100 000 
kronor per månad.

Blev tidningsföljetong

Många spaltmeter har skri-
vits i Nya Wermlandstid-

ningen om detta hus. I ok-
tober 2015 refererade man 
ägaren, som vägrade riva 
“Jag kommer aldrig att riva. 
Jag kan driva det här tio- 
femton år om så krävs”. I 
somras skrev man om hur 
fritidshuset monterats ned 
och satts upp strax utanför 
Vänersborg.

För, så småningom blev 
huset föremål för Krono-
fogdens åtgärder. Uppdraget 
att ombesörja att huset för-
svann från Strömmer 1:110 
gick till Håkans Entreprenad 

i Brålanda som också lycka-
des hitta en person som ville 
köpa och återbruka huset.

Nya ägaren hade att 
plocka ner det bit för bit och 
som den filmare denne är, så 
dokumenterades också hela 
resan. Strax utanför Väners-
borg är lika med den gamla 

“Lindströmetomten” i Brå-
landa.

Köpte, monterade ned 
och byggde upp

Jan Andersson var den som 
köpte timmerhuset, såg till 
att det monterades ned och 
byggdes upp igen på en gam-
mal tomt inte långt från hans 
egna bostadshus. Timmer-
huset, som ursprungligen är 
tillverkat i Härjedalen, tog 
tre veckor att montera ned, 
Jan Andersson berättar;

– Den största tiden ägnade 
vi åt att plocka ner allt inre-
de, det blev tio bilsläpkärror 
som forslades ned till Dals-
land först. Tre goda vänner 
hjälpte mig under den här 
tiden. När det så blev dags 
att plocka ner själva tim-
merstockarna fick vi också 
väldigt fin hjälp av lokalbe-
folkningen i Töcksfors, som 
fixade så vi till slut fick fors-
lat allt timmer ur skogen, då 
det strulade med den kran-
bil som först var beställd.  
Detta var i början av augusti 
och senast den femtonde var 
det tvunget att vara helt bor-
ta. Idag syns knappt ett spår 
av huset där det stått.

Väl genomtänkt  
återbruksplan

Jans tanke har varit att på 
nytt åstadkomma en boplats 
på den gamla soldatstom-
men, som inte upptar åker-
mark. Inledningen blev den 
jordkällargrund han grävde 

men ganska snart uppmärk-
sammades att byggnationen 
ej skedde på den plats som 
angivits i bygglovsansökan 

och dessutom inom strand-
skyddsområdet. I augusti 
samma år meddelades äga-
ren, en norrman, förbud Tanken 

har ju varit 
att skapa 
ett ställe 
för unga 

människor

”
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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 

Idag syns 
inte ett 
spår av 

timmerhuset 
där uppe i 
Töcksfors

”
fram sommaren 2019 och 
som sedan byggts upp igen 
från den gamla grunden som 
ligger kvar. Jan blev inspire-
rad från Husaby kyrka att 
kunna få till en överbyggnad 
som passade. På fastigheten 

finns också fornlämningar-
na av det gamla torpet från 
1600-talet, som är skyddat 
och ej får röras.  

– Så småningom blir det 
nog så att vi säljer fastig-
heten. Tanken har ju varit 

att skapa ett ställe för unga 
människor som är odlings-
intresserade. Men först ska 
de Töcksforsbor som hjälpt 
oss, få en veckas boende i 
Dalsland var, givetvis i stu-
gan, säger Jan avslutningsvis 

Timmerhuset hade en enkel, stilren och påkostad interiör. Foto: Jan Andersson.

samtidigt som han visar var 
och hur man sprängde för 
timmerhuset, med eld – en 
urgammal metod som krä-
ver viss teknik.

Det är otroligt mycket 
arbete som lagts ned kring 

Här, med utsikt över Dalslands kanals sista del, låg det omskrivna timmerhuset. 
Foto: Jan Andersson.

det här projektet. Här finns 
också många genialiskt ut-
tänkta lösningar, både gamla 
beprövade och nya. Givetvis 
har timmerhuset såväl sol-

fångare som vattenmantlad 
vedkamin med golvvärme.

Ing-Marie Norrman 
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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

FOTBOLL
I två år har Henrik Olsson varit huvudtränare för Melleruds 
IF:s herrlag. Nu har Henrik meddelat att han på grund av 
tidsbrist hoppar av uppdraget. Igår avslöjade MIF att Chris-
tian Fredriksson går in som ny huvudtränare, med Per 
Aronsson som assisterande tränare.  Christian Fredriksson 
kommer senast från en säsong som ansvarig för FCT:s ju-
niorlag. Han spelade för övrigt för Melleruds IF åren 1999-
2000. Per Aronsson har tidigare tränat Åsebro IF.

Lars Nilsson 

FOTBOLL
Efter en spelad match avbröts kvalet till fotbollens division 
4 på grund av coronan. Nu har fotbollsförbunden i Dalsland 
och Bohuslän beslutat att samtliga tre inblandande lag; Brå-
landa IF, Skärhamns IK och IFK Strömstad får spela i fyran 
nästa säsong. Detta möjliggörs genom att serien utökas till 
14 lag. 

Lars Nilsson

FOTBOLL
Nu har Kroppefjälls IF ambitionen att återstarta sin damfot-
bollsverksamhet. Man tänker sig en smygstart med träning-
ar under 2021 och sedan seriespel säsongen 2022. Om Dals-
lands Fotbollförbund får till stånd en serie med 7-mot-7-spel 
nästa år kan det bli så att KIF deltar redan då. 

Till en början ber klubben alla intresserade att fylla i ett 
formulär på klubbens hemsida så att man kan få en uppfatt-
ning om hur stort intresset är. Enligt uppgift har man redan 
sju-åtta anmälningar. Däremot har man på grund av smit-
toläget dock skjutit fram det planerade informationsmötet, 
men alla som anmält intresse kommer fortlöpande att få in-
formation. 

Lars Nilsson

Återupptar damfotbollen

Brålanda till fyran 

Tränarbyte i Melleruds IF

SPORT

Socialnämndens ordförande 
Daniel Jensen (KD), fram-
för i våra högsta politiska 
församlingar åsikten att han 
bara ser till brukarnas behov, 
och inte personalens. Att en 
ordförande i socialnämn-
den, ledamot i kommunsty-
relsen och deras utskott och 
arbetsgivare med tillsynsan-
svar för arbetsmiljön strun-
tar sitt arbetsmiljöansvar är 
djupt allvarligt.

Daniel Jensen driver en 
organisatorisk lekstuga, där 
personal med lång erfa-
renhet som heltidsanställ-
da och därmed den trygga 
ryggraden i socialnämndens 
verksamheter, kastas ut i en 
hetsjakt för att fylla de 20 
procent som tagits bort från 
deras scheman och istället 
för att ta hand om vikarier 
och nyanställda och ge dem 
en god introduktion och 
stöd.

Daniel Jensen kastar, i en 

situation hög omsättning 
på socialchefer, IFO chefer, 
sektors chefer, tjänsteperso-
ner och konsulter, ut social-
förvaltningen i en oansvarig 
lekstuga med att testa chefer 
på halvtid. Vi socialdemo-
krater är inte alls emot nya 
idéer, men anser att för ett 
sådant försök krävs det en 
välfungerande och stabil or-
ganisation.

Om man inte tar ansvar 
för personalens arbetsmil-
jö, då kan man som Daniel 
Jensen testa att inrätta en ny 
administrativ enhet, nya lo-
kaler, ett nytt sätt att fördela 
arbetet genom en beman-
ningsenhet, samtidigt som 
man arbetar med Heltidre-
seprojektet. När vi Social-
demokrater vill att en rejäl 
utvärdering ska göras – då 
spelar den borgerliga ma-
joriteten i socialnämnden 
in att den ska göras av vår 
anställda samordnare för de 

fyra Dalslandskommunerna 
och endast omfatta chefsni-
våerna.

Vi Socialdemokrater har 
med anledning av detta läm-
nat in ett initiativärende till 
kommunstyrelsens utskott 
för att säkra att den kom-
mande utvärderingen tar ett 
helhetsperspektiv och även 
måste omfatta personalens 
syn på den nya organisatio-
nen.  Utredningen bör foku-
sera på
3 I vilken grad chefer och 

ledare kan utföra sin uppgift 
med att fördela arbetet när 
det är bemanningsenheten 
som fördelar ut personal 
till arbetsuppgifter och i vil-
ken utsträckning de får den 
önskade kompetensen till 
arbetsuppgifterna från be-
manningsenheten.
3 I vilken grad LAS efter-

levs när bemanningsenheten 
fördelar arbetsuppgifter och 
vilka kriterier på kompetens 

som prioriteras i LAS- listan 
och om anställda på beman-
ningsenheten upplever sig 
ha tillräcklig kännedom om 
verksamhetens behov.
3 I vilken grad vår perso-

nal anser att vår arbetsmiljö-
policy efterlevs sedan infö-
randet av bemanningsenhet.

Eller anser inte den bor-
gerliga majoriteten i social-
nämnden att man behöver 
ta ansvar för medarbetarnas 
arbetsmiljö, utan anser att 
den frågan helt och hållet är 
socialförvaltningens ansvar?

 För Socialdemokraterna  
i Mellerud

Michael Melby , 2e vice  
ordförande kommunstyrelsen

Eva Larsson  , 2e vice  
ordförande  socialnämnden 

Marianne Sand Wallin, ordförande 
Socialdemokraterna i Mellerud

Ska socialnämnden ta 
ansvar för arbetsmiljön!?

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.

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
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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

KJELLGÅRDENS KÖTT 
& RÖKERI AB
072-560 19 89

Hasselbacken Kjellgården 
668 94 Bäckefors

Rökeri

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.

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

Köpes

• Äldre mopeder
eller motorcyklar köpes oavsett 
skick, Helst 50-70-tal, även delar. 
Även bil kan vara intressant. Kont. 
bet. Ring Thomas 0705-41 18 66.

Under flera veckor har grin-
darna vid övergången till 
perrongen vid Melleruds 
järnvägsstation stått öppna 
hela tiden. På frågan varför 
det är så svarar Trafikverket 
följande: 

”Att grinden står öppen 
beror på att fjädrarna i den 
var dåliga och behövde by-

tas. Detta är felanmält och 
åtgärdades i torsdags den 5 
november”. 

Den 28 januari 2019 av-
led en kvinna efter att ha 
blivit påkörd av ett godståg 
när hon gick på övergången 
mellan grindarna och inte 
uppfattade tåget. 

Susanne Emanuelsson

Grindar åtgärdade

Grindarna har stått öppna på grund av att fjädringen varit trasig. Detta är nu 
åtgärdat. Foto: Privat.

Dags att sälja skidorna?
Annonsera ut den  
på Annonstorget
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Gör det i Melleruds Nyheter!
annons@mellerudsnyheter.se 
eller 0530-125 40

Vem vill du 
gratulera?

Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!

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

500:- rabatt 
på höstens bågar

Följ oss på

Jubileumserbjudande

Vi firar 50 år 
i Mellerud
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Till Minne 
Vår ordförande

Arne Östergren
har lämnat oss i stor 

sorg och saknad.
Vi kommer alltid att 

minnas dig, hur godhjär-
tad och ödmjuk du var 

och för ditt stora engage-
mang för hembygden 

och bygdegården.
Erikstads  

bygdegårdsförening

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

1 2 3 4 5
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7

8 9

10 11

12
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Melodikrysset v.46 - 14 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. 46 – 14 november

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes. 

Lennart Qvick

UPPVAKTNING

Stort grattis till vår hästtjej Ebba 
Hektor som fyller  5 år den 14/11.

Grattiskramar från mamma,  
pappa och storebror Hugo

Grattis

All ev. uppvaktning
undanbedes. 
Vänligen Gertrud Jonsson, Dotorp

MELLERUD
Smyrna: Ons 19 Bibelklass 
– för dig som vill veta mer 
om bibeln. Tor 17 Språkcafé. 
Fre 18 Fredax – barnsamling. 
Sön 19 Kvällsgudstj. m Da-
niel Alm pingstledare. Mån 
17 U-landsgruppen. Tis 10 
Bönedag i Ed - anmälan.
Equmeniakyrkan: Tis 18 
Scout. 

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

BRÅLANDA
Smyrna: S.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Mån-fre 18.00 Gemen-
sam 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 Equmenia-
kyrkans entré. Sön 16 OBS! 
Ekumeniskgudstj. i Smyrna 
Inställd. 
Gestad: Sön 11 Gudstj. 
Anette J Carlson. OBS i kyr-
kan. 
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 18 Elvis-
gudstj. m musiker, Ehrling 
”Elvis” Lundberg, Rebeqah 
Villandt. Begränsade platser, 
möjlighet till förbokning. 
Mån 14.30 Måndagskaffe m 
andakt.

...till Gun-Britt och Mia 
med personal som alltid 
serverar god hemlagad 
mat och fin service.

Siw och Maria

...till Lions för bidraget 
till att göra något extra 
under allahelgonahelgen. 
Det blev lite efter tycke 
och smak, smörgåstårta, 
exotisk planka, pizza och 
tårta. Allt blev mycket 
uppskattat.

Fagerlids pensionärer 
avd. 1-5

Efter två års arbete 
med översättningar 
från de mångtusen-
åriga originalen och 
helt nyproducerade il-
lustrationer släpper 
nu biskopen och bibel-
forskaren Sören Dalevi 
och illustratören Mar-
cus-Gunnar Pettersson 
Barnens Bästa Bibel.

Det är den första svenskpro-
ducerade barnbibeln på 25 
år – med en titel som lovar 
mycket och ställer höga krav. 

– Det finns ingen bok som 
har påverkat dagens Sveri-
ge mer än Bibeln. Ska man 
berätta om Bibeln för barn 
måste man verkligen ta dem 
på allvar, göra det grundligt 
och spännande. Barnens 
Bästa Bibel är ett helt nytt 
sätt att ge vidare dessa be-
rättelser till barn idag. För-
hoppningsvis kommer den 
ge många möjlighet att för-
stå och ta del av samhället vi 
lever i, våra traditioner och, 
ja, livet självt på ett bättre 
sätt, säger Sören.

Fantasifulla bilder

Marcus-Gunnar har gett bi-
belns berättelser liv genom 
fantasifulla bilder där bar-
nens upptäckarlust tas på 
allvar.

– Jag vill att barnen ska 

Första svenska barnbibeln på 25 år

De tre vise männen som besökte Jesusbarnet.

känna, tycka och tänka. 
Boken ska vara spännande 
och kul för barnen. Vad de 
vuxna tycker bryr jag mig 
egentligen inte om. Därför 
är det så roligt att nu få möta 
barnen och låta dem ta del 
av Barnens Bästa Bibel, säger 
Marcus-Gunnar.

Att tydligt fokusera på 
barnen och deras upplevel-
ser har förenat Sören och 
Marcus-Gunnar i projek-
tet. De har under processen 
brottats med svåra frågor 
som vad man kan berätta för 
barn, och hur man i så fall 
gör det i text och bild.

Bibelns berättelser hand-
lar om förlåtelse och kärlek, 
om liv och ond bråd död. I 

många fall handlar det om 
hemska och blodiga berät-
telser.

– Ett barn har ställt alla 
existentiella frågor redan 
vid sex års ålder. Därför kan 
man inte undvika de svåra 
och tuffa frågorna när man 
berättar för barn. Om de 

inte får möta det svåra i kul-
turen, då kommer de heller 
aldrig kunna hitta svar på 
sina funderingar. Det här är 
ett sätt att ge vidare våra ge-
mensamma berättelser och 
kulturarv till kommande ge-
nerationer, säger Sören.

svenskakyrkan.se

Veckans ros
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Unna dig bilen som passar dig perfekt
Med Hyundai Privatleasing kan du välja fritt mellan de flesta av våra modeller och alltid hitta precis den bil som passar dig och dina behov bäst.

Läs mer om våra många privatleasingmodeller på hyundai.se/privatleasing

Hyundai Privatleasing

Bara en av alla våra 
privatleasingbilar

Nya i10: 5-5,3 l/100km (WLTP), CO  114-120g/km (WLTP).  Bilen på bilden är extrautrustad. Pris exkl. metalliclack inkl. moms.
Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. 
uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 500 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden
max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.

Nya i10
Från 1 995 kr/mån
– Designen är helt ny och modern

– Rymlig kupé för ökad komfort

 moni etsanes ted dem datsurtU  –
säkerhetsutrustning och bilteknik

 Uddevalla 
 4,   

Tlf. , info@

Sapphultsgatan 6-8, Mellerud  
0530-444 40
Mån-fre  9-18, Lör 10-14  
 

Unna dig bilen som passar dig perfekt
Med Hyundai Privatleasing kan du välja fritt mellan de flesta av våra modeller och alltid hitta precis den bil som passar dig och dina behov bäst.

Läs mer om våra många privatleasingmodeller på hyundai.se/privatleasing
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Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. 
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Nya i10: 5-5,3 l/100km (WLTP), CO⁄ 114-120g/km (WLTP).  Bilen på bilden är extrautrustad. Pris exkl. metalliclack inkl. moms. Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Privatleasing gäller 36 mån,  
månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 500 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker. www.roybil.se  •  info@roybil.se

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 Bryssel calling 
14:15 Vi behöver varann 
16:15 Strömsö 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Den svenska dansbands-
 historien 
21:30 Framtiden runt hörnet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Idrottens himmel och 
 helvete 
23:00 Rättighetsbärarna 
23:30 Tänk till talkshow 
23:45 Skavlan 
00:45 Veckans brott 
01:15 Rederiet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Drömmen om Bali 
16:45 Vloggarna 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus 
18:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:15 Små mer eller mindre 
 kända museer 
19:25 En bild berättar 
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 Louis Theroux: 
 Pedofilernas fängelse
23:15 Good gaming 
23:30 Vetenskapens värld 
00:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
01:15 Små mer eller mindre 
 kända museer 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten 
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 
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 Bytt är bytt 
21:00 Drottningarna 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 CSI 
00:00 Hawaii five-0 
01:00 Law & order 
02:00 MacGyver 
03:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
05:05 Home and away 
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 Svenska nyheter 
12:15 Första dejten 
12:45 Framtiden runt hörnet 
13:15 Uppdrag granskning 
14:15 K-märkt form 
14:20 Columbo 
15:30 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Målet är målet 
21:00 Sverige möts: Direkt 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Till min dotter 
00:05 Svenska nyheter 
00:35 Född 2010 
01:35 Barnmorskorna 
02:05 Amningsrummet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

09:00-16:15 Forum 
12:00 Rapport 
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund 
16:00 Rapport 
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 Drömmen om Bali 
18:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:15 Små mer eller mindre 
 kända museer 
19:25 En bild berättar 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens natur: 
 Utterfamiljen 
20:55 Historier från Norge runt
21:00 Aktuellt 
21:3 4Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Utöya 22 juli 
23:50 Min röst: Minun ääni 
00:20 Good gaming 
00:35 Romarrikets avgörande 
 dagar 
01:20 Små mer eller mindre 
 kända museer 
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 
15:00 En plats i solen: Vintersol 
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 Odödliga 
01:30 Familjen är värre 
03:55 Younger 
04:25 Younger 
05:00 En plats i solen: 
 Sommarsol 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Domedagen 
16:45 Under klubban 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Alpint: Världscupen 
18:20 Små mer eller mindre 
 kända museer 
18:30 Ekonomibyrån 
19:00 Kulturveckan 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Sara-Vide Ericson 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Youth 
23:45 Louis Theroux: 
 Pedofilernas fängelse 
00:45 Värsta listan 
01:15 Domedagen 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa 
 med Sofia 
09:30 Go’kväll 
10:15 Sverige! 
10:45 Arkitekturens pärlor 
10:55 Årets sockerbagare 
11:55 Målet är målet 
12:55 Columbo 
14:30 Den svenska dansbands-
 historien 
14:55 Hem till byn 
15:55 Engelska Antikrundan 
16:55 Alpint: Världscupen 
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 Dips 
22:55 Rapport 
23:00 The sinner 
23:45 Den svenska dansbands-
 historien  
00:15 Framtiden runt hörnet 
00:45 Das Boot 
01:45 Första dejten 
04:50 Go’kväll 
05:35 Fråga doktorn 

06:20 Bryssel calling 
06:50 Sverige möts: 
 Direkt 
07:50 Uppdrag granskning 
08:50 Engelska Antikrundan 
09:50 Skidskytte: Idre 
12:55 Basket: EM-kval 
14:55 Hem till byn 
15:55 Skavlan 
16:55 Alpint: Världscupen 
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 I vår herres hage 
21:50 Amningsrummet 
22:15 Rapport 
22:20 Trumbo 
00:20 Truth 
04:55 Go’kväll 
05:40 Sverige!

09:00 Min röst: 
 Minun ääni 
09:30 Drömmen om Bali 
10:00 Domedagen 
10:30 Modern och dottern  
13:00 Älskade koskit 
13:30 Vloggarna 
14:00 Utrikesbyrån 
14:30 Ekonomibyrån 
15:00 Värsta listan 
15:30 Universitetets djursjukhus 
16:00 Rapport
16:05 Babel 
17:05 Vetenskapens värld 
18:05 Miniatyrer – stor konst i 
 liten skala  
19:00 Kulturstudion 
19:05 Allan Pettersson – Första
  symfonin  
20:05 Kulturstudion 
20:10 Allan Petterssons sjua 
 med Alan Gilbert  
20:55 Kulturstudion 
21:00 Peter Mattei sjunger 
 Winterreise  
22:20 Erkännandet 
23:05 Ungar 
23:45 Josefin & Florin 
00:45 Utrikesbyrån 
01:15 Christines nya liv 
01:45 Sportnytt 

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Idol 
13:00 Idol – resultatshow 
13:25 Lego masters Sverige 
14:30 Hockeylördag 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Drömpyramiden 
19:55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten 
20:00 Studio: UEFA Nations 
 League 
20:35 UEFA Nations League 
22:45 Studio: UEFA Nations 
 League 
23:00 Fast & furious 6 
01:45 Lida 
04:00 Younger 
05:05 En plats i solen: 
 Sommarsol 

06:10 Framtiden runt
 hörnet 
06:40 Strömsö 
07:10 Engelska Antikrundan 
08:10 Hem till byn 
09:10 Skidskytte: Idre 
13:00 Program ej fastställt 
14:00 Riverbed 
14:15 Svenska nyheter 
14:45 Fotboll: Damallsvenskan 
17:10 En kamp tillsammans 
17:40 Kronprinsessan Victorias
 fond 
17:45 Röster om vår tid 
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 Jakten på en mördare 
21:45 Hjärntvättad: En serie-
 mördares bekännelser 
22:45 Rapport 
22:50 Veckans brott 
23:20 Målet är målet 
00:20 I vår herres hage 
01:05 Sverige möts: Direkt 
02:05 Bryssel calling 
05:15 Landet runt

09:00 Sara-Vide Ericson 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Allan Pettersson – Första 
 symfonin 
11:45 Allan Petterssons sjua 
 med Alan Gilbert 
12:30 Peter Mattei sjunger 
 Winterreise  
13:50 Blackout family 
14:50 Under klubban 
15:20 Domedagen 
15:50 Schlagerpärlor 
16:00 Rapport 
16:05 Kulturveckan 
16:35 Christines nya liv 
17:00 Kortfilmsklubben – finska 
17:13 Glöd 
17:30 Barnen som överlevde 
 förintelsen - meänkieli 
17:44 Nyfiken på Sverige 
 – kurdiska 
18:00 Älskade koskit 
18:30 Vloggarna 
19:00 Världens natur 
19:55 Historier från Norge runt
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån: 
 Under samma sol 
23:00 Gudstjänst 
23:45 Ekonomibyrån 
00:15 Språknyheterna 
00:45 Nåt måste göras 
01:15 Universitetets djursjukhus

06:00 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Decenniets mästerkock 
12:30 Drottningarna 
13:30 Bytt är bytt 
14:25 Anders knackar på 
15:25 Kockarnas kamp 
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: Sveket 
01:05 Stockholmspolisen 
02:05 Stockholmspolisen 
03:05 En plats i solen: 
 Sommarsol 
05:05 Home and away 
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: Vintersol 
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 Grand designs Sverige 
21:00 Anders knackar på 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 Limboland 
23:35 Hawaii five-0 
00:35 Law & order: Special 
 victims unit
01:30 MacGyver 
02:25 En plats i solen: Vintersol 
04:25 Younger 
05:05 Home and away 
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 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen: Vintersol 
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 Studio: UEFA Nations 
 League
20:35 UEFA Nations League 
22:45 Studio: UEFA Nations
  League 
23:00 CSI 
00:00 Hawaii five-0 
01:00 Law & order: Special 
 victims unit 
02:00 MacGyver 
03:00 En plats i solen: Vintersol 
05:05 Home and away 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa 
 med Sofia 
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Landet runt 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Sverige! 
12:00 Amningsrummet 
12:25 Tjuv och polis 
13:25 Skavlan 
14:25 Doobidoo 
15:25 Pang i bygget 
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 Hundra procent bonde 
21:45 En bondes längtan 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Hummelhonung 
00:30 The sinner 
04:45 Sverige idag 
05:15 Hundra procent bonde 

08:13 Glöd 
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 Suzanne möter 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Sara-Vide Ericson 
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 Limboland 
22:45 Nåt måste göras 
23:15 Agenda 
00:00 Utrikesbyrån 
00:30 Älskade koskit 
01:00 Nu blir vi sambor 
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 Suzanne möter 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Under klubban 
18:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:10 Designreportage 
19:20 Byggnadsvårdarna 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Pojkdrömmen 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Erkännandet 
23:00 Min röst: Minun ääni 
23:30 Sara-Vide Ericson 
00:30 Vloggarna 
01:00 Romarrikets avgörande 
 dagar
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa 
 med Sofia 
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Hundra procent bonde 
11:00 Tänk till talkshow 
11:15 Idrottens himmel och 
 helvete 
11:45 Rättighetsbärarna 
12:15 Årets sockerbagare 
13:15 Våra barns hemliga liv 
14:15 Fråga doktorn 
15:00 Arkitekturens pärlor 
15:10 Kristin kommenderar 
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 Våra barns hemliga liv 
00:00 Skavlan 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 
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MELLERUD
Fackförbundet Kom-
munal har nyligen slu-

tit avtal med SKR, Sve-
riges kommuner och 
regioner och de kom-

Personal besviken över bonus

Clary Ohlsson, samordnare, Margareta Landegren, undersköterska, Christina 
Fougstedt, vårdbiträde och Lotta Olsson, undersköterska, konstaterar att alla 
anställda jobbat mycket och hårt sedan pandemins utbrott.

Hemvårdspersonal i Mellerud jobbar på under pandemin (här en liten del av personalstyrkan). Sittande från vänster: Christina Fougstedt, Lotta Olsson, Lisa Fredriksson och stående Margareta Landgren. Raden bakom från vänster: Yvonne Larsson, 
Clary Ohlsson, Sandra Krave, Mustafa Mahmoud, Ingela Almqvist och Jolita Tolkko.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

MELLERUD
Annika Briving, ord-
förande i Kommunal 
Dalsland är nöjd med 
det avtal som slutits 
mellan facket SKR och 
Sobona. Hon ser att 
det kommer att gynna 
medlemmarna.

Utöver löneökningen på 5,4 
procent ville fackförbundet 
Kommunal se en löneök
ning på 0,5 procent till den 
som yrkesutbildar sig inom 

vård, skola och omsorg. Ök
ningen blev 0,6 procent.

Ett bra avtal

– Jag är nöjd och tycker att 
det är ett bra avtal. Det kom
mer att gynna våra medlem
mar och vi lyckades förutom 
löneökningen får ner nat
tarbetstiden. Det blir en ar
betstidsförkortning till 34,20 
timmar i veckan för den som 
arbetar heltid natt, påpekar 
hon.

I det nya avtalet kommer 

Avtalet gynnar 
medlemmarna

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

DALS ROSTOCK
Det inträffade en tra-
fikolycka vid Gun-
narsnäs vid 14.45-ti-
den förra onsdagen. 

En bil körde mot Mellerud 
då framförvarande bil gör en 
häftig manöver till vänster 
för att undvika en bil, som 
förmodligen stod stilla vid 
vägkanten. Mannen i den 
först nämnda bilen hann 
inte reagera utan körde in i 
den stillastående bilen. Båda 
bilarna hamnade i diket. 

Mannen som körde bilen 
klarade sig oskadd, men 
ömmade efter säkerhetsbäl
tet. Kvinnan som satt i den 
påkörda bilen var vaken och 

Kollision mellan två bilar

Båda bilarna hamnade en bit ner i slänten efter kollisionen förra onsdagen.

kördes med ambulans till 
sjukhus.

På plats var räddnings

styrkan från Mellerud samt 
två ambulanser och polis.

Susanne Emanuelsson

munala företagens ar-
betsgivarorganisation 
Sobona om löneökning-
ar på 4,5 procent, plus 
en bonus som tack för 
arbetet under corona-
pandemin. En förhand-
lingsframgång enligt 
fackförbundet, men bo-
nusen är en besvikelse 
för vårdpersonalen.

Nytt kollektivavtal med en 
löneökning i nivå med indu
strifackens är en framgång, 
men hemvårdspersonalen i 
Mellerud är inte helt nöjda.

Det nya avtalet betyder en 
löneökning med två procent 
i november i år, ytterligare 
två procent till våren och 
2022 en ökning med 1,4 
procent. Dessutom besluta

des att en engångssumma på 
5 500 kronor betalas ut till 
månadsavlönade (inte tim
anställda), innan jul, som 
tack för arbetet under pan
demin.

Missnöje med bonus

– Alla är inte nöjda med 
bonusen på 5  500 kronor. 
När man tittar närmare på 
den är den inte värd särskilt 
mycket. Den löneökning vi 
skulle ha fått i våras blev inte 
av på grund av pandemin, 
vi skulle få den retroaktivt, 
men det får vi inte. Sedan är 
de 5 500 kronorna beskatt
ningsbara och grundade på 
tjänstgöringsgrad. Har man 
en tjänst på 75 procent bli 
det ett par tusen kronor man 
får. Det är ingenting när 

man tänker på hur vi jobbat, 
säger hemvårdspersonalen i 
Mellerud.

– Vi tycker att alla skulle 
få 5 500 kronor. För även 
de som har lägre tjänstgö
ringsgrad har ofta jobbat 
upp till 100 procent sedan 
pandemin utbröt, säger Cla
ry Ohlsson, samordnare på 
Hemvården i Mellerud.

Ständig personalbrist

Inom Hemvården har de 
flesta gått upp i tjänst sedan 
”Heltidsresan” började och 
pusslet är svårt att få ihop, 
det fattas ständigt folk enligt 
hemvårdspersonalen Melle
ruds Nyheter träffar.

– Det behövs mer perso
nal till hemvården, det fattas 
tio varje helg, 2030 perso

nal fattas varje vecka, berät
tar Clary Ohlsson.

Hemvården i Mellerud är 
uppdelad i två delar, norra 
och södra. Norra gör 210 
besök per dag hos sina bru
kare, södra gör 280 besök 
per dag. Idag arbetar 50 
personer och 20 vikarier i 
verksamheten.

– Allt fler vårdas i sina 
hem. Vi behöver blir fler, 
konstaterar undersköter
skan Lotta Olsson, med kol
legor.

anställda även att kompen
seras med mellan 3 000 och 
5 000 kronor om deras som
marsemester måste flyttas.

Kring bonusen på 5 500 
för heltidsanställda må
nadsavlönade kan Annika 
Briving inte uttala sig, men 
påpekar att den ger mer än 
om vårens löneökning skul
le betalats ut retroaktivt.




