
VECKA 47 2020NR 43 • ÅRG 27
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.

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!

Ulla Larsson och Helene Kopp vid Baldersnäs i Laxsjön. Ulla har satsat på att bada i så många sjöar/tjärn och hav som möjligt sedan maj i år. Foto: Privat.

– Sista sidan –

Har hon 
badrekordet?

Priserna gäller måndag 16/11– söndag 22/11 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

79:-
/kg

Svensk högrev
Dalsjöfors, Sverige, färsk,
i bit, ca 800 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 47

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo Salar, odlad Norge, 
hel sida, vakuumförpackad, 1,5 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 47

KLUBBPRIS

Avokado i nät
Land se förp., klass 1, 700 g, 
jfr-pris 28,57/kg

Bärry
Flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 47

5:-
/st

Saffran
Garant, 0,5 g.

10:-/st

Kaffe
Löfbergs, malet, flera sorter, gäller ej 
Fairtrade, 450 g, jfr-pris 44,44/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 47

KLUBBPRIS

20:-
/st 99:-

/kg

20:-
/st

Skola byggs om och till
Sidan 6

Nu lämnar hon över
Sidan 6 i del 2 ”Näringsliv”



MELLERUDS NYHETER – VECKA 47 - 20202

GRAFISK PRODUKTION

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

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

www.mellerudsnyheter.se

ANNONSBOKNING

Christina Svensson Callh  
christina@mellerudsnyheter.se 
0530-74 50 62, 072-402 24 62
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ANSVARIG UTGIVARE 
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
0530-74 50 65, 072-402 24 60

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

Mellerud

Bäckefors

Brålanda

Tösse

Frändefors

UPPLAGA

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

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

18-25 november 2020
Domssöndagen - ”Kristi återkomst”

Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

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 E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Diakonimottagning för hjälpsökande: 
Källardörren vid gaveln mot parkeringen, Kapellgatan 6, Mellerud 

Öppet tisdagar 10-11 samt torsdagar 16-17

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 22/11 14:00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Lars-Åke 
   Petersson

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 18/11 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19
Tor 19/11 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson
Tor 19/11 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Ons 25/11 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 22/11 18:00 Meditationsgudstjänst i Skålleruds kyrka, 
   Mia Palm
Ons 25/11 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 22/11 11:00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
   Lars-Åke Petersson

Melleruds pastorat

svenskakyrkan.se/mellerud

KyrkguidenMed reservation för ändringar  
För mer och uppdaterad  
information, se våra 
digitala medier.

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

Däckskifte 
4 däck

200:-
Välkommen att boka tid  

Melleruds bilvård

Esra Bunjaku, 5 år  
– Då skulle jag flyga till mormor.

William Lindblom, 5 år

– Då skulle jag vara en virvelvind som 
blåser bort allt skräp i naturen och 
samlar ihop det i papperskorgar. Jag 
skulle kanske också ha en magnet på 
magen som samlade allt skräp dit.

Amelia Bunjaku, 4 år 

– Då vill jag kunna flyga till mormor.

Naya Saker, 5 år  
– Då vill jag flyga till mormor och kunna 
hoppa jättehögt.

Om du får en super-
kraft, vilken skulle 
det vara?

Barnpanelen 
från Lundens förskola

Telefon 0521-303 88 eller se vår hemsida för mer info
www.rokilablomstergard.se

ÖPPET: Vardagar 9-18   Lördag 9-15   Söndag 10-15

Julgranar • Ris
Kransar • Amaryllis mm 

Vår julstuga öppnar 
fredag 20/11

Välkommen!

070-567 60 32

Du vet väl att..

Mellerud

vi driver krav på ökad 
hörselkompetens hos  

vård- och omsorgspersonal.

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

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

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färska räkor stora helt kilo 169:-
Nykokt svensk 
fullmatad krabba helt kilo 149:-

Anders Grimheden

berättar om ”Vad en begrav-

ningsbyrå hjälper till med”

  
Rotary
Mellerud

Måndag 23/11
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AKTUELLA ERBJUDANDEN  18/11–22/11
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

EKOLOGISKA BANANER
Equador. Ord. pris 24:95/kg. 

SAFFRAN
Coop. 0,5 g. Ord. pris 17:50/st.

15k	  

MAJONNÄS/PICKLES
Kavli. 275 g. Ord. pris 17:50-23:95/st.

SALAMI ”MANGALICA”
Grunfeld. Ord. pris 34:90/hg.

25k
2 FÖR

10k�  

Delikatessen erbjuder

17)=�  

MAX 2 ST/MEDLEM.
JUICE Bravo. Välj mellan olika sorter. 
2 liter. Jfr-pris 7:50/liter.

2 LITER

10k�  

Fredagen den 20 no-
vember är det dags för 
skivdebut. Melleruds-
bon Anders Karlsson 
släpper sin första sing-
el i eget namn; ”It´s 
Christmas Coming To 
Town”.

Låten skrevs till showgrup-
pen Scenarios julshow på 
Kulturbruket på Dal förra 
året där den också framför-
des, men nu kommer den 
alltså även att släppas som 
singel på Spotify.

”It´s Christmas Coming 
To Town” är en stämnings-
full jullåt som handlar om 
att sakta vandra längs gator-
na i New York dagen före jul.
Förutom den ameri-
kansk-engelska versionen 
kommer även en version 
med svensk text att släppas 
samtidigt som heter ”När ju-
len kommer till stan”.

Skivdebut för Anders

På fredag släpps Anders Karlssons första singel, en stämningsfull jullåt.

Inspelningen är gjord i 
Anders Larssons studio i 
Dals-Rostock, och låten 
släpps genom skivbolaget 
CA/LA Records.

Medverkar på skivan för-
utom Anders själv gör också 
Henrik Gajewska på trum-
mor och Lena Andersson, 
sång.

Det pågår en förstudie om att 
bygga upp ett Campus Dals-
land – ett lokalt campus där 
man från 2022 planerar att 
kunna erbjuda utbildningar 
från universitet och högsko-
lor liksom från yrkeshögsko-
lan. 

Invånarna i Dalsland och 
Årjäng får därmed bättre 
möjligheter att delta i ut-

bildning efter gymnasiet. 
Campus Dalsland etableras 
centralt i Dalsland och kom-
mer att erbjuda en modern 
och flexibel utbildningsmil-
jö med bästa teknik och bra 
studentstöd.

Förstudien genomförs av 
kommunerna i samarbete 
med Högskolan Väst, inom 
ramen för Vinnova-projektet 

”Nya Vägar för flexibilitet i 
högre utbildning”. De som 
arbetar med förstudien vill 
nu samla så mycket kunskap 
som möjligt om intresset för 
eftergymnasial utbildning 
hos gymnasieelever, vuxen-
studerande, yrkesverksamma 
och övriga intresserade.

Förstudie om Campus Dalsland

Till Norra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, ledamöter 
ordinarie och ersättare.

Avtal uppsagt till 31 de-
cember 2020.

Vad har Ni tänkt efter det-
ta?

Inga anbudshandlingar 
finns framme.

Den 25 juni 2020 togs be-
slut om upphandling enligt 
LOU.

Vad hände sedan?
Troligtvis ingenting.
Är det inte ordförandens 

ansvar att få fram en lösning 
så snabbt som möjligt så att 
det inte uppstår något glapp 
när uppsägningstiden går 
ut?

Linda Jansson (M), Mar-
gareta Fredriksson (L), 
Kenneth Gustavsson (C), 
Hans-Carl Carlson (KD) 
och Hans-Joachim Isenheim 
(MP) ondgör sig i insända-
re över de andra partiernas 
agerande.

Man säger också i insän-
daren: ”det blir ännu mer 
besvärande när dessutom 

Om nattjouren vid 
Dalslands sjukhus

läkare och vårdpersonal 
tycker att verksamheten inte 
skall finnas kvar”.

Är detta med sanningen 
överensstämmande? Var 
finns denna personal?

Det framgår då verkligen 
inte av jourens personal och 
deras insändare i olika tid-
ningar, undertecknade som:

Hälsningar personalen på 
jouren.

Varför sinkar Ni åtgär-
der för att lösa nattjourens 
framtid? Tvärsemot beslut 
som tagits i norra nämnden.

Har inte Ni som tagit på 
Er ledningsansvar i nämn-

den ansvar för att nämndens 
beslut blir genomförda?

Det går inte enbart att 
skylla på semestrar och pan-
demi.

Ni har en månad på Er. 
Ordna så att månaden an-
vändes på bästa sätt för att 
det inte skall bli något glapp 
i tiden.

Kanske ändra tagna beslut 
så att Närhälsan kan lämna 
anbud?

Släpp på prestigen.
Uppfyll löftet från mötet 

2018-08-22.
 Kommittén för Dalslands sjukhus

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.
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Veckans lunch

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

annons@mellerudsnyheter.se 
0530-125 40 

Senior
MATSEDEL

Vecka 48 Skolan
Måndag 23/11: Köttbullar med makaroner och 
broccoli. 
Dessert: Blåbärskräm.
Tisdag 24/11: Thaikyckling med kokt potatis  
och skivade morötter. 
Dessert: Saftsoppa.
Onsdag 25/11: Hedvigsoppa. (nötfärs från 
Gröna Gårdar). Mjukt bröd med ostpålägg. 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.
Torsdag 26/11: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.
Fredag 27/11: Stekt falukorv med kokt potatis 
och stuvade rotfrukter. 
Dessert: Jordgubbssoppa.
Lördag 28/11: Stekt strömming med potatismos, 
lingonsylt och rårivna morötter. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Söndag 29/11: Gulaschgryta (nötkött från 
Gröna Gårdar) med kokt potatis och brytbönor. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.
Hemtjänstens alternativ v. 48
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker.

Måndag Köttbullar*, makaroner 
och broccoli.
Alt: Falafel med makaroner och 
broccoli.

Tisdag Thaikycklinggryta* med 
ris och skivade morötter.
Alt: Rotfruktsgryta med thaismak, ris 
och skivade morötter.

Onsdag Hedvigsoppa* (nötfärs 
från Gröna gårdar). Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs. 
Mjukt bröd med ostpålägg.

Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng med 
gröna ärtor.

Fredag Vegetarisk rotfruktsås, 
pasta och majs.
Alt: Pastasallad med oliver och ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.

För mer info se  
vår hemsida:  

skeppskrogensunnana.com

Skeppskrogen 
Sunnanå

Catering

Jultallrik

Julbord

Jullåda

Melleruds kommun kom 
på 103:e plats bland 
landets 290 kommuner 
i Lärarförbundets ran-
king av 2020 års bästa 
skolkommun. En liten 
nedgång jämfört med 
2019, då Mellerud kom 
på plats 91. 

I hela Västra Götalands län 
är Mellerud rankad som 
nummer 16 av 49 kommu-
ner. Undersökningen bygger 
på en jämförelse av tio kri-
terier. 
  Mellerud tillhör landets 
bästa kommuner när det 
kommer till nivån på sjuk-
frånvaron som baseras på 
hur många dagars sjukfrån-
varo lärarna i kommunen 
hade i snitt under en specifik 
period.

I Mellerud var 0,5 procent 
av Lärarförbundets med-
lemmar sjukskrivna under 
den här perioden. Det är 
lägst andel i hela Västra Gö-
talands län och bland de läg-
sta i landet. Under tre år har 
Mellerud varit bland de tio 
främsta kommunerna i kate-
gorin friska lärare. Plats fyra 
åren 2019 och 2020 samt 
plats tio året 2018. 

– Detta är mycket glädjan-
de och kan ses som ett kvitto 
på trivsel och bra arbetsmil-
jö. Faktorer som påverkar 

Liten nedgång för 
Mellerud i årets ranking Styrkor:

Friska lärare (4/290) 
Mellerud klarar sig väldigt bra. 0,5 procent av Lärar-
förbundets medlemmar var sjukskrivna under den här 
perioden. Det är lägst andel i hela länet.
Lärartäthet (15/290) 
Mellerud klarar sig väldigt bra jämfört med andra 
kommuner. I Mellerud går det 10,0 elever per lärare i 
grundskolan.
Fullföljd gymnasieutbildning (24/290)
Mellerud klarar sig väldigt bra jämfört med andra 
kommuner, den senaste statistiken visar även på en 
förbättrad utveckling jämfört med förra året. Kriteri-
et bygger på hur stor del av eleverna som klarar gym-
nasiet på tre år. I Mellerud tog 65 procent av eleverna 
gymnasieexamen inom tre år.
Resurser till undervisningen (85/290)
Mellerud klarar sig förhållandevis bra jämfört med 
andra kommuner. Kriteriet bygger på hur mycket re-
surser kommunen satsar på skolan (i förhållande till 
kostnadsnivån i kommunen)

Melleruds styrkor  
respektive svagheter

Svagheter:

Andel barn i förskolan (246/290)
Mellerud rankas förhållandevis lågt när man jämför 
andel barn i förskola med andra kommuner, men den 
senaste statistiken visar på en förbättrad utveckling 
jämfört med förra året. I Mellerud går 82 procent av 
barnen mellan ett och fem år i förskola.
Utbildade lärare (239/290) 
I Mellerud är 62 procent av lärarna i grundskolan be-
höriga. Mölndal har länets högsta behörighet med 81 
procent.
Lärarlöner (191/290) 
Mellerud är medelrankad när Lärarförbundet jämför 
lärarlöner med andra kommuner.
Andel godkända elever 167/290) 
Mellerud är medelrankad jämfört med andelen god-
kända elever i andra kommuner. Kriteriet bygger på 
hur stor andel elever i årskurs nio som får godkänt i 
alla ämnen.

Bengtsfors 12 (högst placering i hela Västra Götaland)

Åmål 17

Dals Ed 41

Mellerud 103 (placering 16 av Västra Götalands 49 
kommuner)

Färgelanda 213

FAKTA Placeringar

Anders Pettersson, Melleruds kultur- och utbildningschef.

utbildningschef i Melleruds 
kommun. 

Även andelen som full-
följer gymnasiet, plats 24 av 
290 kommuner, är några av 
kommunens relativa styrkor 
som skolkommun. 

– Ett gott betyg till alla 
Melleruds gymnasieele-
ver som i liten omfattning 

hoppar av sina gymnasieut-
bildningar i Mellerud eller i 
andra kommuner. Ett kvitto 
på att de har en god grund 
när de påbörjar sin gymna-
sieutbildning, understryker 
Anders Pettersson.

Susanne Emanuelsson

 

Detta är 
mycket 

glädjande 
och kan ses 

som ett 
kvitto på 

trivsel och 
bra arbets-

miljö

”

samhörighet och gemen-
skap och bli uppmärksam-
made och uppskattade för 
sin arbetsinsats, säger An-
ders Pettersson, kultur- och 

och bidrar till ett positivt 
arbetsklimat är enligt min 
mening att medarbetaren 
upplever ett tydligt närva-
rande och stödjande ledar-
skap som leder till att alla 
på arbetsplatsen kan känna 
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Sista Julen på Falkholts 
Dalslandskrog i Norebyn

Obs! Vår verksamhet fortsätter som vanligt 
fram till april 2021. Förbokning gäller.

070-835 07 01 • www.falkholt.com

Julmeny  *  Växtbaserad Julmeny
*  Takeaway julmeny

Dags att boka  
julbord

Kan bli nationell cykelled

Jultallrik Take away 245,-
Jultallriken kan du hämta fr o m 10e 
till 22e dec. Beställ tre dagar innan.

Mor Inez köttbullar, 1kg 145,-
Av Hagsgårds Skinkfärs gör vi lyxiga 
köttbullar.

Bistrons Julgåva S 175,-
Mariannes Rapsolja, Dal Rostads 
Äppleglögg, Nuntorpsenap och Frk 
Grönkullas Fudge. 

Bistrons Julgåva M 345,-
Liten Ekelunds handduk ’Förgät-
migej’, Mariannes Rapsolja, Nun- 
torpsenap, Gällenäs Tomatmarme-
lad och Frk Grönkullas Fudge.

Bistrons Julgåva L 495,-
Stor Ekelunds handduk ’Förgätmi-
gej’, Mariannes Rapsolja, Nuntorp-
senap, Marmelad från Evenstorp, 
Dal Rostads Äppleglögg och Frk 
Grönkullas Fudge & kola.

Beställ på mail info@nuntorp.se 
senast måndag 7e december.

Julskinka, per kilo 129,-
Skinkorna kommer från grisens inn-
anlår - en mycket mer smakrik och 
bättre styckningsdetalj än det mer 
vanliga ytterlåret - en riktig fin lyx-
skinka!

Skinkfärs, per kilo 79,-
Från ytterlåret - skinkan - maler vi 
denna lyxfärs. Till färsen får du ock-
så ett recept på köttbullar, som du 
gör på denna Skinkfärs.

Revbenspjäll, per kilo 89,-
Tjocka julrevben som du kokar och 
griljerar med önskade smaker & 
kryddor och njuter av med olika till-
behör.

Julgottspåse 489,-
Julskinka från innanlår, ca 2,5 - 3 
kg, ett kilo Skinkfärs och ett kilo 
Revben. Ett komplett måste för jul-
bordets glädje och fröjder.

Beställ på mail till vår adress 
hillevi@gaseberg.com, dock se-
nast måndagen den 7e december.

Hagsgårdsgrisen
Hillevi och Bertil föder upp sina grisar i 
familjär miljö på Gaseberg. Deras grisar 
äter Rapsmjöl och Åkerböna från den 
egna gården.

Grisarna serveras också vassle från 
Dalspira mejeri - allt för att grisarna 
skall få äta gott och sedan få smaka go-
dare än andra…
Bistro & Skafferi
Vårt nya namn visar vår bredd, men det förpliktigar också. En bistro 
skall servera genuin mat, tillagad från grunden på goda råvaror från nära 
leverantörer. Precis som vi gör!
 När du hämtar dina julfrestelser erbjuder vi 

fler varor från vårt kök och i vårt skafferi. 

Är du hungrig serverar vi en 
Skinksmörgås på Nuntorpbröd med 
innanlårsskinka från Hagsgårds, 
Nuntorpsenap och en julmust för en-

dast 75,- eller en festlig Jullandgång 
med Julmust för endast 145,-.

 Välkomna till Julgott på Nuntorp

Tillsammans vill vi skapa nya traditioner på Nuntorp Gård. Detta år kommer att 
gå till historien som ett oroligt år med ett virus som har påverkat oss alla.

Men jul vill vi fira och det med goda men likväl traditionella julfrestelser.

Beställ innan måndagen 7e december och hämta dina julvaror 21e-22e december! 
på Bistro & Skafferi Nuntorp Gård. 

Cykelturismen växer starkt i hela Europa. Nu pågår arbetet med Vänerleden som 
sammanbinder 13 kommuner runt Vänern. Foto: Henrik Lindholm.

Tanken är att 
tematisera 

Vänern

”Melleruds kommuns 
turismutvecklare Eva 
Nilsson-Olsson berät-
tar att man i Väner-
samarbetets projekt 
Lake Vänern Grand 
Tour jobbar för att Vä-
nerleden, som kommer 
att sammanbinda de 13 
kommunerna runt sjön, 
ska komma att bli en 
nationell cykelled. 

– Ja, det är målet. Just nu lig-
ger ansökan hos Trafikver-
ket och förhoppningen är 
att leden ska kunna invigas 
under 2021.

Projektet är en del av Vä-
nersamarbetet, en ekono-
misk förening som jobbar 
för en hållbar utveckling av 
Vänern inom till exempel 
besöksnäring, där Mellerud 
tillsammans med övriga 
Vänerkommuner jobbar för 

att utveckla Vänern som 
destination. I kommunens 
lokala team arbetar man 
tillsammans med projektle-
dare Madeleine Norum, Vä-
nersamarbetet, bland annat 
med ledens sträckning i vår 
kommun. 

Spetsa till sitt utbud

Produktutveckling längs 
leden är också viktig och 
arbetet med att kontakta be-
söksnäringsföretagare och 
andra intressenter i kommu-
nen kommer inom kort att 
startas upp. 

Till exempel kommer bo-
endeanläggningar få tips på 
hur man kan spetsa till sitt 
utbud för att möta den starkt 
växande cykelturismen. 

Det kan handla om att ha 
Första hjälpen-material, re-
parationsmöjligheter, möj-
lighet att tvätta av sin cykel 

efter dagens etapp och att 
man sedan kan låsa in den. 

– Med relativt små medel 
görs anläggningen ännu mer 
attraktiv för besökare som 
väljer att resa på cykel, för-
klarar Eva Nilsson-Olsson. 

Hon nämner också att de 
som kör längs E45 i fram-
tiden kommer att veta om 
att inom några kilometers 

attraktiv miljö och annat 
som har stor betydelse för 
att skapa en bra livsmiljö för 
invånare, brukare och besö-
kare.

Tematisera Vänern 

– Tanken är också att tema-
tisera Vänern. Är du intres-
serad av exempelvis fåglar 
ska du kunna gå in på hem-
sidan och få tips om platser 
lämpliga för fågelskådning. 
Likadant om du är intres-
serad av golf eller att paddla 
kajak. Var finns nästa fina 
golfbana och hur långt är det 
till nästa vackra kajakvatten?

Cykelleden kommer att 
dras på befintliga vägar, så 
nära Vänern som möjligt. 
För Melleruds del finns för-
slag på att dragningen ska 
gå från Dalboslätten upp till 
infarten Vita Sannar. 

Här gör leden dock en 
avstickare inåt landet, ge-
nom Dals Rostock, för att 
vidare passera Upperud 
och Håverud för att ansluta 
till Åmåls kommun efter en 
färd över Brudfjället. Längs 
vägen kommer man att få 
tips på avstickare väl värda 
ett extra stopp, till exempel 
Dalaborg, Hjortens Udde 
och Sunnanå hamn.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

räckhåll finns Europas tredje 
största insjö, idag finns inte 
mycket som visar på det. 
Information kommer de att 
få via skyltning, men också 
via digitala media som till 
exempel hemsidan lakeva-
nern.se som lanserades på 
båtmässan. Här samlas in-
formation om Vänern, både 
vad gäller turism, sjöfart, 
miljö med mera. Vänersam-
arbetet arbetar för att stärka 
en hållbar tillväxt i kommu-
nerna kring Vänern genom 
att bedriva utvecklingsarbe-
te inom hållbar utveckling, 
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BLACK WEEK
23-30 NOVEMBER

Kan ej kombineras med andra erbjudande eller offerter. Beställ senast 30 november.

35%
på fönster

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

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

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

SKERRUD
På Skerrud skola på-
går det för närvarande 
både renovering och 
tillbyggnad, från Vä-
nersborgs kommuns 
sida. Projektet görs i 
två etapper.

Den första etappen består av 
renovering av förskolan, det 
blir nya väggar, fönster och 
nytt golv. I taket sätts ljud
absorberande undertaks
plattor. Man lägger också 
in en ljuddämpande lino
leummatta för att ge så bra 
förutsättningar som möjligt 
för en trivsam och bra ljud
miljö.

Den andra etappen 
innehåller till och ombygg
nad av köket, som byggs 
ut och om för att bli mer 
funktionellt. Det blir nya 

Här renoveras skolan i Skerrud

Bilden visar hur utbyggnaden av köket på Skerrud skola sker.

ytskikt och man installerar 
ny köksutrustning och ny 
ventilation som tjänar köket 
och matsalen. Samtidigt an
sluts skolan till kommunalt 
avlopp.

Mat i gymnastiksalen 
och gympa via buss

– Under ombyggnationsti
den äter barnen sina skol
måltider i gymnastiksalen. 
Den har tidigare varit kom
binerad skolmatsal/gym
nastiksal och har kvar de 
utfällbara borden från då, 
berättar projektledare Lin
nea Hedmark vid samhälls
byggnadsförvaltningen.

Under ombyggnationen 
får skolbarnen åka buss till 
Brålanda skola för att ha 
idrott.

Förskolans lokaler kom

mer att slutbesiktas den 25 
januari 2021 och därefter 
kan förskolebarnen och lä
rare flytta tillbaka in i nyre
noverade och fina lokaler.

– Vi är mycket glada över 
att det renoveras och ser 
fram emot att få komma till
baka till nyrenoverade och 
funktionsanpassade lokaler. 
Utifrån dagens läroplan job
bar vi mycket i mindre barn
grupper, där vi är uppdelade 
större delen av dagen med 
fler pedagoger i grupperna, 
förklarar AnnaKarin Ste
fansson, rektor vid Skerrud 
och Brålanda förskolor.

Köket ska sedan vara klart 
och slutbesiktas sista mars 
2021.

Ing-Marie Norrman
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Det finns pengar avsatta till 
att se över vad som behö
ver åtgärdas både på elljus
spåret i Dals Rostock och i 
Åsensbruk. Bättre belysning 
i höstmörkret är efterlängtat 
av många motionärer. Vad 
händer?

– Vi har inventerat i 
Åsensbruk där cirka tio 

stolpar av 105 måste åtgär
das på ett eller annat vis. På 
Kroppefjäll behöver cirka 
tio stolpar av 150 åtgärdas. 
Överlag är anläggningarna i 
gott skick, det som sticker ut 
är att armaturerna är dåliga 
och att det behöver röjas sly 
och grenar som gör att ljuset 
inte blir optimalt. Armatu

rerna ska vi byta så många vi 
har möjlighet till i nuläget. 
Det väldigt blött i markerna 
nu och inte alls bra att ge sig 
ut med fordon, säger Patrik 
Storm, gatu och parkchef i 
Melleruds kommun.

– Om sedan snön skulle 
komma och skidspåren görs 
i ordning kan vi inte köra ut 

och förstöra dem. Det kan 
bli frågan om att markför
lägga kabel på vissa ställen, 
då skogsägare behöver få ut 
virke från sina marker utan 
att en elkabel är i vägen. Så 
arbetet får vänta till våren, 
tillägger Patrik Storm.

Karin Åström

Arbete med elljusspåren får vänta till våren
Kommun Antal (statistik till 

och med vecka 45)
Förändring sedan 
förra veckan

Bengtsfors kommun 89 +11
DalsEds kommun 81 +27
Färgelanda kommun 69 +17
Melleruds kommun 71 +10
Åmåls kommun 110 +7

Antal fall av covid-19
Antal bekräftade fall av covid19 bland invånare i Dalsland. 



MELLERUDS NYHETER – VECKA 47 - 2020 7

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 

Kerstin Pousar Lindberg har 
lämnat in ett öppet brev till 
kommunen, som tar upp an-
mälningarna om kränkande 
särbehandling:

”Vart är Melleruds kommun och 
socialförvaltning på väg? Att som 
kommuninvånare läsa och även höra 
hur det fungerar i Melleruds kom
mun gör mig både ledsen, upprörd 
och arg. Det har inkommit 6 anmäl
ningar om kränkande särbehand
ling, enligt Ttela, vilka utpekar höga 
chefer inom kommunal förvaltning. 
Samtidigt läser jag en insändare där 
Daniel Jensen lär ha sagt att han en
bart ser till brukarnas behov och inte 
personalens. Hur kan en politiker 
missa så grovt att kommunen har 
ett arbetsmiljöansvar efter att själva 
ha tagit beslut om vilken policy som 
skall finnas i kommunen. Melleruds 
kommun, kommun och politik, 

kommunal författningssamling, po
licy, arbetsmiljöpolicy för Melleruds 
kommun (fastställd av KF 21 nov 
2018), Källa: mellerud.se

Jag läser även vid två tillfällen att 
den nyligen anställda kommunche
fen säger att hans bild är att det finns 
en god samarbetskultur i Mellerud 
och att det skulle finnas en kultur att 
kränka och förolämpa, känner han 
inte igen. Det skulle han i så fall känt 
av ganska snabbt. Nästa uttalande 
är att det inte är ett utbrett problem. 
Hur i allsin dar kan han fälla sådana 
kommentarer när han är ny på job
bet. Vad jag har förstått av anmäl
ningarna, skedde situationerna som 
lett till anmälningarna, innan han 
ens var tilltänkt som kommunchef 
och ej heller boende i kommunen. 

Enligt Michael Melbys kommen
tar i artikel i Ttela, att oppositionen 
inte har haft någon insyn och heller 

inte förstått omfattningen av kränk
ningarna, kräver han svar av kom
munledningen och kommunalrådet, 
om vad som hänt. Det som upprör 
mig är att det verkar som att myck
et sker bakom lykta dörrar, när inte 
ens högt uppsatta politiker inom 
kommunen får information och det 
gör mig mycket bestört. Melleruds 
kommun har i ovan nämnda policy 
skrivit: ”Öppet och inkluderande 
klimat. Friska arbetsplatser där var
je medarbetare känner arbetsglädje 
och stolthet, lust att lära och vilja 
att utveckla verksamheten. Arbets
miljöarbetet ska genomsyra alla 
beslut och vi ska konsekvent arbeta 
med att stärka friskfaktorerna i den 
organisatoriska, fysiska och sociala 
arbetsmiljön så att våra medarbetare 
inte drabbas av ohälsa eller skadas på 
grund av arbetet.”  

Att fackliga förtroendemän utsatts 

av arbetsgivaren genom kränkning 
och trakasserier, är ytterligare ett 
stort problem för arbetsmiljön och 
gör mig rädd, då dessa skall före
träda personalen gentemot arbets
givaren. Allt detta leder till en fruk
tansvärd tystnadskultur. Vem skall 
våga yttra sig utan att riskera att bli 
avstängd eller bli av med jobbet. Är 
det verkligen en sådan kommun som 
vi vill bo och leva i? 

I dagens läge med pandemi och oro 
i världen, så behöver vi människor 
all den trygghet som går att få och 
inte behöva vara rädd för att utsät
tas för trakasserier, kränkningar och 
mobbning på vår arbetsplats.

Jag vill avsluta med att ställa några 
frågor till berörda i kommunen.

Varför hör vi inte något om att 
dessa högt uppsatta chefer blir av
stängda från sina anställningar un
der tiden utredning pågår. Vad jag 

har förstått är det ett vanligt tillvä
gagångsätt när det gäller annan per
sonal?!

Jag undrar också hur stor personal
omsättning det varit under de 5 sista 
åren inom socialförvaltningen, både 
bland chefer och annan personal?

Jag tycker att 6 anmälningar inom 
en förvaltning är ett mycket stort 
problem, även om kommunche
fen inte tycker att det är ett utbrett 
problem. I min värld hade det räckt 
med en anmälning för att se ytterst 
allvarligt på problemet. Hur tyck
er ni övriga som bor och arbetar i 
kommunen? Kan ni stå upp för det
ta eller skall vi vänta på att det skall 
bli allvarligare konsekvenser för den 
enskilde?! Hänvisar här till Krokums 
kommun där en arbetstagare till slut 
tog sitt liv”.

Öppet brev om fallen med kränkande särbehandling
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Sparbankernas kunder mest nöjda i 
banksverige 2020. 

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

men för oss betyder Dalsland allt. 
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Vi        Dalsland

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.

”Det viktigaste är att gå med 
vinst”! Så resonerar de bor-
gerliga styret i Melleruds 
kommun och låter behovet 
av bra samhällsservice få 
komma i andra hand.

Vi Socialdemokrater i 
Mellerud hävdar att kom-
munen har god ekonomi 
och måste satsa mer på bar-
nen i skolan och att de kraf-
tiga nerdragningar som pla-
neras för vård och omsorg 
av våra äldre under 2021 är 
inte nödvändiga.

Den borgerliga majorite-
ten målar upp en mörk bild 
av kommunens ekonomi 
och använder det som ar-
gument för att KUN får av-
slag på sin ansökan om fem 
miljoner extra för att kunna 
betala för alla skolavgifter 
för ungdomar från Mellerud 
och valt att gå sin gymnasie-
utbildning i en annan kom-
mun. Både majoriteten och 
SD säger nej till att ge skolan 
de pengar den behöver och 
fortsätter spara.

De har lagt samma netto-
kostnad för verksamheten i 
socialnämnden 2019- 2021. 
Socialnämnden måste alltså 
spara för att få ihop till de 

Fortsatt spariver i 
Melleruds kommun

Nej, vi i den styrande majo-
riteten har aldrig påstått att 
”vinsten är det viktigaste”. 
Däremot hävdar vi bestämt 
att viktig samhällsservice 
måste ha en trygg och lång-
siktig finansiering. Detta 
förutsätter ordning och reda 
i kommunens ekonomi. Alla 
partier i kommunen har se-
dan länge ställt sig bakom 
den självklara principen att 
ekonomin skapar förutsätt-
ningarna för den kommuna-
la servicen.

Vi i den styrande majori-
teten känner alltför väl igen 
(S) iver att spendera pengar 
som ännu inte finns. Social-
demokraterna har vid flera 
tillfällen i kommunfullmäk-
tige det senaste halvåret till 
och med framfört att kom-
munen borde använda in-
vesteringsmedel för att driva 
kommunens verksamheter. 
I klartext anser man alltså 
att vi skulle låna till driften! 
Oansvarigt, menar vi som 
styr.

Välfärdsuppdraget är 
omfattande och fordrar en 

Fortsatt ansvarstagande 
för Melleruds kommun!

Svar till Socialdemokraterna:

Vi ser en 
orealistisk 

kostnadsjakt 
framför oss

” Vi har med 
andra ord 

ett kärvt ut-
gångsläge 
inför 2021

”
årliga löneökningarna, inte 
minst för det nyligen teck-
nade löneavtalet mellan SKR 
och Kommunal. Nämnden 
skall nu spara 12,7 miljoner 
kronor på vård och omsorg 
för vår äldre befolkning.

Vi ser en helt orealistisk 
kostnadsjakt framför oss 
under 2021, dessutom un-
der ledning av nyrekryterad 
socialchef och IFO-chef som 
ska delas med Bengtsfors på 
halvtid!

Detta trots en prognosti-
cerad vinst om totalt 25 mil-
joner kronor (4 %) för 2021 
enligt den senaste progno-
sen ifrån vår ekonomichef i 
oktober 2020. Motvilligt har 
den borgerliga majoriteten 
till slut övervägt att vinsten 

ska tas upp till behandling 
av kommunfullmäktige på 
decembermötet. Pengarna 
kommer ifrån den socialde-
mokratiska ledda regering-
en, för att användas inom 
kommunens skola och äld-
reomsorg.

Vi Socialdemokrater har 
redan i juni 2020 gått med 
på vissa besparingar som vi 
bedömer realistiska för våra 
nämnder under 2021, men 
det är orealistiskt att spara 
mer! De nya borgerliga be-
sparingarna slår hårt mot 
både medborgare och den så 
viktiga personalen.

Vi Socialdemokrater kom-
mer på kommunfullmäktige 
i december, att yrka att både 
skolan och vår äldreomsorg 
får de medel som behövs un-
der 2021. Det gäller åtmins-
tone att leva upp till några av 
alla ”de vackra mål för Mel-
leruds kommun” som den 
borgerliga precis fastställt i 
kommunfullmäktige.

Michael Melby,  

2e vice ordförande

kommunstyrelsen

Marianne Sand Wallin,

  ordförande   Socialdemokraterna 

i Mellerud

ansvarsfull ledning och styr-
ning. 2020 har varit och är 
ett turbulent år ur många 
aspekter. Framför allt har 
den pågående pandemin 
skakat oss alla i grunden. 
De ekonomiska planerings-
förutsättningarna har varit 
– och är alltjämt – väldigt 
osäkra. Staten har ökat sin 
upplåning avsevärt och 
kommunsektorn har tillförts 
miljardbelopp. Det stora 
flertalet kommuner i Sverige 
kommer innevarande år att 
uppvisa mycket goda eko-

nomiska resultat. Det gör 
tyvärr inte Mellerud. Det är 
ingen svartmålning. Det är 
en realitet.

Vi har med andra ord 
ett kärvt utgångsläge inför 
2021 och vi har ett ansvar 
att anpassa verksamheten 
efter de ekonomiska förut-
sättningarna. Det gäller inte 
bara 2021, utan med sikte på 
2022 och 2023. Hur kommer 
sysselsättningen att utveck-
las? Skatteunderlaget? Ut-
sikter till ökade statsbidrag? 
Ränteläge? Allt detta påver-
kar i hög grad kommunens 
ekonomi.

Majoriteten kommer vid 
kommunfullmäktiges de-
cembermöte att föreslå att 
medel tillförs verksamhe-
terna på ett ansvarsfullt 
sätt. Bland annat innebär 
detta fortsatta satsningar 
på verksamhetsutveckling 
(inklusive samarbete över 
kommungränser), kompe-
tensutveckling och förstärk-
ta åtgärder på arbetsmiljö-
området.

 Morgan E Andersson (C)

Socialdemokraterna i Melle-
rud har tagit ett högt röstlä-
ge i förra veckans insändare. 
Man borde kanske vara lite 
mer nyanserad och lite mer 
självkritisk! Socialdemokra-
tiska ledamöter är med och 
tar beslut i socialnämnden i 
demokratisk ordning!

Det är på sin plats att 
påminna om att det var 
Socialdemokraterna som 
styrde, det vill säga hade 
ordförandeposterna, i både 
kommunstyrelsen och i 
socialnämnden förra man-
datperioden. Det var under 
Michael Melbys ledning som 
den administrativa enheten 
planerades och växte fram. 
Den enhet som Melby nu är 
med och kraftigt kritiserar.

För den intresserade som 

Vårt uppdrag

verkligen vill höra och se 
vad som sas i kommunfull-
mäktige 21 oktober, går det 
fint att göra det på Youtube 
och inte läsa åsikter filtrera-
de av Socialdemokraterna.

Ordförande i socialnämn-
den Daniel Jensen sa vid 

Där i ligger 
god arbets-

miljö, annars 
blir kvalitén 

lidande

”
detta tillfälle bland annat 
”Vi har inte brukare för våra 
anställda utan vi har anställ-
da för våra brukare.”

För oss i Melleruds Nya 
Majoritet är mottot ”Så hög 
kvalité som möjligt till så 
hög kostnadseffektivitet som 
är rimligt!” Där i ligger god 
arbetsmiljö, annars blir kva-
litén lidande.

Vi ser till helheten, inte 
bara för brukarna, inte bara 
för medarbetare utan för 
alla!

För Melleruds Nya Majoritet 
Daniel Jensen (Kd) 

ordförande i socialnämnden

Karin Nodin(C) 
1:e vice ordförande socialnämnden

Morgan E Andersson(C) 
kommunstyrelsens ordförande

Svar till Socialdemokraterna:

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
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FöretagsGUIDEN Behöver du hjälp?

Anlita våra LOKALA småföretagare

Hundtjänster

.se 

Hundkurser 
Vår & Höst

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

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

Fotvård

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Renovering

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

TV-installatör

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

VVS

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Snickare

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Bowling

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Trädgårdstjänster

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggställningar

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickare

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

Entreprenad

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Golvläggare

Allt inom golv 

och mattor

Städ

070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

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 740Bildelar

Snickare

olesensbygg@gmail.com

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

Trädgårdstjänster

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

Trädgårdstjänster

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

Målare

FöretagsGUIDEN
STÖTTA DINA LOKALA SMÅFÖRETAGARE

KJELLGÅRDENS KÖTT 
& RÖKERI AB
072-560 19 89

Hasselbacken Kjellgården 
668 94 Bäckefors

Rökeri

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

FOTBOLL
Som vi meddelade förra 
veckan kommer Kroppefjälls 
IF att återuppta sin dam-
fotboll. Senast föreningen 
deltog i seriespel under enat 
namn var 2014. Därefter var 
man under två år med som 
del av konstellationen Åse-
bro/Brålanda/Kroppefjäll. 
Därefter har verksamheten 
legat nere.

Det finns enligt Mikael 
Andersson på föreningens 
kansli två orsaker till nystar-
ten. Dels har före detta spe-
lare hört av sig och framfört 
önskemål om att komma 
igång igen. Dels har klubben 
ett framgångsrikt flicklag 
som nästa år kommer att 

spela i 14-årsserien. Laget 
har närmare 20 spelare i 
verksamhet. Om några år är 
de i senioråldern och då vill 
KIF erbjuda möjlighet att 
fortsätta spela utan att byta 
klubb. KIF har fått in in-
tresseanmälningar till åter-
starten från cirka 20 spelare 
i väldigt blandade åldrar, 
15-50 år. Målet är att kom-
ma igång med träningar. 
Om Dalslands Fotbollför-
bund får till en damserie för 
7-mot-7 kommer man att 
delta där. Däremot är det i 
dagsläget inte aktuellt att gå 
in i det ordinarie seriesyste-
met förrän tidigast 2022.

Lars Nilsson

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

KIF:s damfotbollsstart

Önskar arrendera

• Mindre gård
ca 10-15 ha, gärna med ladugård, ev. 
litet bostadshus, behöver ej vara i 
toppskick. Betesmark inget hinder. 
Inom Melleruds kommun. Hör av er 
till tel. 072-566 82 44.

Loppis

• Husrensning 
Fre 20/11 - sön 22/11 kl. 11 - 15 
Ryrsv. 16 / Köpmannebro, 
073 - 815 24 95

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

Kontakta oss på mail
annons@mellerudsnyheter.se
eller ring 0530-125 40
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
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DÖDSFALL

SORGTACK

Vi vill gratulera vår goa kille Neo som 
fyllde 12 år den 17/11. 

Grattiskramar i massor från 
lillasyster Olivia, mamma, pappa, 

mormor, moster, Robert 
och farmor Mait

Grattis

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Järns Bygdegård för 
Börje Karlsson. Akten in-
leddes med att man lyssnade 
på ”Air” av J. S. Bach varefter 
Anders Grimheden, borgerlig 
begravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnes-
talet, där bland annat Börjes 
intresse för rally framkom, 
lyssnade man på ”(There’ll 
be) Peace in the valley (for 
me)” med Elvis Presley. Inn-
an avskedet lyssnade man på 
”Whole lotta shakin’ going 
on” med Jerry Lee Lewis. 
Vid urnan togs avskedet av 
de närmaste. Som avslutning 
spelades ”Mitt hjärtas fågel” 
med Mikael Wiehe och Björn 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Vera Larsson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Amazing grace” varefter han 
sjöng ”Håll mitt hjärta” av P. 
Hallström. Akten förrättades 
av Eva Marklund och man 
sjöng tillsammans psalmer-
na 249, 248 och 251. Solisten 
sjöng ”Strövtåg i Hembygden” 
av G. Norén/B. Dixgård och 
som avslutningsmusik spela-
des ”A whiter shade of pale” 
av K. Reid/G. Brooker. Vid 
kistan togs avskedet av de när-
maste. Till minnet av Vera var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

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

Vem vill du 
gratulera?

MELLERUD
Smyrna: Ons 19 Bibelklass 
- för dig som vill veta mer om 
bibeln. Tor 17 Språkcafé. Fre 
18 Fredax - barnsamling. Sön 
11 Gudstj. Tommy Petters-
son. Mån 15 U-landsgrup-
pen. Tis 19 Bön.
Equmeniakyrkan: Tis. 18 
Scout. Följ oss på Facebook: 
Equmeniakyrkan Mellerud. 

PREDIKOTURER

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

BRÅLANDA
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Mån-fre 18 Gemensam 
bön för Brålandabygden, i 
entrén till Equmeniakyrkan, 
Brålanda. Sön 11 Gudstj. 
på webben. Se hemsida och 
instagram; equmeniakyr-
kansodradal.se.

Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön i Equmeniakyr-
kans entré. Sön 11 Gudstj. 
kyrkan, Thomas Holmström, 
Ssk. 
Sundals-Ryr: Sön 18 
Gudstj. m nattv. i kyrkan, 
Thomas Holmström.
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 
Gudstj. Rebeqah Villandt. 
Mån 14.30 Måndagskaffe m 
andakt.

JORDFÄSTNING

FUB-kämpen John Wärn-
gren har lämnat oss.

John Wärngren tog 1969 
initiativ till att bilda Väners-
borg-Södra Dals FUB – För-
ening för Barn, Unga och 
Vuxna med Utvecklingsstör-
ning. Några år tidigare hade 
hans och Gun-Lis son An-
ders fötts med en hjärnska-
da och John såg att det fanns 
behov av att träffa andra 
föräldrar för att tillsammans 
kunna kämpa för ett bättre 
samhälle för människor med 
funktionsnedsättning.

John blev en av de stora 
pionjärerna inom funk-
tionshinderrörelsen, först 
genom den nybildade lo-
kala föreningen och sedan 
genom länsförbundet FUB, 
där han var ordförande un-
der åren 1975 – 1983. Då 
var det landstinget som 
ansvarade för omsorgerna 
om utvecklingsstörda och 
via länsförbundet skapade 
John värdefulla kontakter 
med politiker, tjänstemän 
och inte minst med media. 
Lekoteket, avlastning för 
föräldrar, daglig verksamhet 

TILL MINNE

John Wärngren vid sitt 85-årsfirande 
2010. Arkivbild/Karin Åström.

och nedläggning av de stora 
institutionerna till förmån 
för små hemlika bostäder 
var områden John stred för 
att få till stånd.

John var också under en 
period med i Riksförbun-
dets styrelse, men trots hans 
medverkan på både läns- 
och riksnivå glömde han 
inte bort sin hemmaplan. 
När han flyttade från Hög-
säter till Mellerud fortsatte 
han verka för de utveck-
lingsstördas bästa genom 
det kommunala handikapp-
rådet där.

Jag lärde känna John 1976, 
när jag blev medlem i FUB. 

Imponerades av hans karis-
ma, engagemang och kun-
skap. Han fyllde hela rum-
met med sin blotta närvaro! 
John var verkligen en per-
son man lyssnade till. Alltid 
uppmuntrande och entusi-
asmerande.

John deltog också tillsam-
mans med sin familj flitigt 
i FUB:s fritidsaktiviteter, 
bland annat på musikcaféet 
i Mellerud, där han med liv 
och lust steppade, ledde all-
sång och åt korv.

Sommarbesöken i min 
trädgård och julkaffet hem-
ma hos John och Gun-Lis 
hörde till årets höjdpunkter.

Våra tankar går nu till 
Johns hustru Gun-Lis, som 
genom att sköta mycket av 
omvårdnaden om Anders 
gjorde det möjligt för John 
att utföra sina uppdrag.

Tack John för allt Du gjort 
för att ge de utvecklingsstör-
da ett gott liv och jag är glad 
för att jag fått lära känna 
Dig. Vila i frid!

Kerstin Svensson, sekr.  
Vänersborg-Södra Dals FUB

Länsförsäkringar Älvs-
borgs stipendium Lo-
vande förebild delas 
varje år ut till en för-
ening som aktivt arbe-
tar med barn och ung-
domar. 

I Vänersborgs kommun gick 
i år priset till SK Granan som 
inte bara är en skidklubb, 
utan även löpning, MTB, ski-
dor samt konditionsträning. 
Det är en förening där barn 
och unga får vara med och 
träna efter sin egen förmåga 
och lust. Klubbens fina an-
läggningar i Brålanda lockar 
även föräldrar och anhöriga 
till motion och delaktighet - 
så blir en förening en viktig 
del i samhällsväven, lyder 
motiveringen från Länsför-
säkringar Älvsborg som sam-
tidigt önskar lycka till med 
fortsatta ideella arbetet.

Fint pris till SK Granan

Från vänster: Johanna Svedung, Länsförsäkringars kontorschef Vänersborg och 
Berith Pettersson, ordförande i SK Granan.

V  edakslä rå

M ennaira  
W  namtse

* 19 j irauna  1 249   

h   .sso tanmäl tgitsah ra
I   tmaskcat hco tsujl 

m  .daraveb enni

11 n rebmevo  2  020

H nakå   hco M  acino
T  samoh

B nrabnra   dem f  rejlima
S tkäl   hco v  rennä

Ä  dankaS - daksl

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

Vårt varma tack till Er alla 
som på olika sätt hedrat 

minnet av vår kära

Vera Larsson
vid hennes bortgång.

Lena, Morgan och  
Mikael med familjer

DÖDSFALL

Afzelius. Efter ceremonin 
spreds Börjes aska över vat-
ten.
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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  
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Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag
06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa
 med Sofia 
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Go’kväll 
11:00 Bryssel calling 
11:30 Tjuv och polis 
12:30 Född 2010 
13:30 Skavlan 
14:30 Arkitekturens pärlor 
14:40 Godfrey ordnar allt 
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 Fatta historia 
23:45 Hjärntvättad: En serie-
 mördares bekännelser 
00:45 Jakten på en mördare 
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 
19:10 Designreportage 
19:20 Byggnadsvårdarna 
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: Miamis 
 megafängelse 
23:15 Good gaming 
23:30 Kulturveckan 
00:00 Vetenskapens värld 
01:00 Nu blir vi sambor 
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: Vintersol 
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: Special 
 victims unit
02:00 MacGyver 
03:00 En plats i solen: Vintersol 
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 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 
00:55 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 Strömsö 
10:00 Go’kväll 
10:45 Tjuv och polis 
11:45 Framtiden runt hörnet 
12:15 Uppdrag granskning 
13:15 Hundra procent bonde 
14:00 Anslagstavlan 
14:05 Columbo 
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 I klimatets spår 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: En flod av kärlek 
23:55 Svenska nyheter 
00:25 Född 2010 
01:25 Amningsrummet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
14:00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15:15 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Älskade koskit 
16:45 Värsta listan 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Se upp 
18:30 Romarrikets avgörande 
 dagar 
19:10 Designreportage 
19:20 Byggnadsvårdarna 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Min sanning 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Idol 
23:50 Samernas tid – syd-
 samiska 
00:50 Romarrikets avgörande 
 dagar 
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: 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 
23:20 Rush hour 3 
01:05 Meet the parents: Little
 Fockers 
03:05 Rika vänner 
05:05 Dr Phil 

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 Finska ögonblick i Sverige
18:30 Ekonomibyrån 
19:00 Kulturveckan 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Ett liv i färg – Siri Berg 
20:50 Beppes smakresa 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Om det oändliga 
23:00 Utrikesbyrån 
23:30 Louis Theroux: Miamis 
 megafängelse 
00:30 Värsta listan 
01:00 Min röst: Minun ääni 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa 
 med Sofia 
09:30 Slappna av med Ulrika 
09:40 Amningsrummet 
10:00 Målet är målet 
11:00 Skidor: Världscupen 
14:50 Arkitekturens pärlor 
15:00 Den svenska dansbands-
 historien 
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 Dips 
22:55 Rapport 
23:00 The sinner 
23:45 Den svenska dansbands-
 historien 
00:15 Framtiden runt hörnet 
00:45 I klimatets spår 
05:00 Sverige idag 
05:30 Go’kväll 

06:15 Uppdrag 
 granskning 
07:15 Engelska Antikrundan 
08:15 Vinterstudion 
08:45 Längdskidor: Bruks-
 vallarna
09:50 Vinterstudion 
10:15 Alpint: Världscupen 
11:15 Vinterstudion 
11:20 Längdskidor: Bruks-
 vallarna
12:55 Vinterstudion 
13:15 Alpint: Världscupen 
14:15 Vinterstudion 
14:55 Ishockey: SDHL 
17:10 Rocky 
17:20 Svenska nyheter 
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 
21:45 Amningsrummet 
22:05 Rapport 
22:10 Te med Mussolini 
00:05 Bonobo 
01:25 Första dejten 
04:45 Go’kväll 
05:30 Strömsö 

09:00 Universitetets’
 djursjukhus
09:30 Finska ögonblick i Sverige 
10:00 Domedagen 
10:30 Modern och dottern 
13:00 Älskade koskit 
13:30 Vloggarna 
14:00 Se upp 
14:30 Utrikesbyrån 
15:00 Min röst: Minun ääni 
15:30 Drömmen om Bali 
16:00 Rapport 
16:05 Babel 
17:05 Sven Wollter – 65 år på 
 scenen  
18:05 En fest för ögat – stilleben 
 i konsten
19:00 Kulturstudion 
19:05 Reggae got soul – Toots 
 Hibbert 
20:05 Kulturstudion 
20:10 Countrygalan från 
 Nashville 2020 
21:40 Kulturstudion 
21:45 Kite på Kungliga Operan 
22:45 Erkännandet 
23:30 Ungar 
00:10 Finska ögonblick i Sverige 
00:40 Pojkdrömmen 
01:45 Sportnytt 

06:00 Dr Phil 
06:55 Anders knackar på 
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 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Drömpyramiden 
19:55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20:00 Så mycket bättre 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Mission: Impossible 
 – fallout
01:05 Hur många lingon finns 
 det i världen? 
03:10 En plats i solen: Vintersol 
04:20 Younger 
05:00 Dr Phil 

06:00 Hundra procent
 bonde 
06:45 I klimatets spår 
07:45 Engelska Antikrundan 
08:45 Vinterstudion 
09:00 Längdskidor: Bruks-
 vallarna
10:10 Vinterstudion 
10:15 Alpint: Världscupen 
11:15 Längdskidor: Bruks-
 vallarna 
13:10 Vinterstudion 
13:15 Alpint: Världscupen 
14:15 Vinterstudion 
14:30 Hem till byn 
15:25 Hem till byn 
16:25 Den svenska dansbands-
 historien. 
16:55 K-märkta ord 
17:00 Motor: Rally-VM 
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 Bryssel calling 
04:45 Sverige! 
05:15 Landet runt 

09:10 Ett liv i färg – Siri 
 Berg
10:00 Gudstjänst 
11:00 Reggae got soul – Toots 
 Hibbert
12:00 Countrygalan från 
 Nashville 2020 
13:30 Kite på Kungliga Operan 
14:30 Pojkdrömmen 
15:30 Kulturveckan 
16:00 Rapport 
16:05 Under klubban 
16:35 Dansföreställning utan
 koreograf 
16:55 Historier från Norge runt 
17:00 Alors grammaire ! 
17:10 Kortfilmsklubben 
 – franska 
17:28 Barnen som överlevde 
 förintelsen – meänkieli
17:43 Nyfiken på Sverige 
 – kurdiska 
18:00 Jag är Sarah 
19:00 Min sanning 
20:00 Lärargalan 2020 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån 
23:00 Gudstjänst 
00:00 Värsta listan 
00:30 Ekonomibyrån 
01:00 Limboland 
01:30 Nåt måste göras 
02:00 Universitetets djursjukhus 

05:55 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Så mycket bättre 
13:25 Grand designs 
14:25 Drottningarna 
15:25 Bytt är bytt 
16:25 Mumbo jumbo 
16:55 Bonde söker fru 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Lego masters Sverige 
21:00 Hellenius hörna 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:10 Top dog 
23:05 Wallander: Saknaden 
01:05 Stockholmspolisen 
03:00 En plats i solen: 
 Sommarsol
05:05 Home and away 
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: 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 Penance 
00:00 Hawaii five-0 
01:00 Law & order: Special 
 victims unit 
02:00 Agatha Raisin 
03:00 En plats i solen: Vintersol 
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 
13:55 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 Fotbollsåret 2020 
21:00 Gangs of London 
22:00 TV4Nyheterna 
22:35 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:05 CSI 
00:00 Hawaii five-0 
01:00 Law & order: Special 
 victims unit 
02:00 Agatha Raisin 
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 Fatta historia 
12:15 Tjuv och polis 
13:15 Skavlan 
14:15 Doobidoo 
15:15 K-märkta ord 
15:20 Flickan från tredje raden 
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 Kevlar 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Fotbollsstudion 
23:00 Den andra systern Boleyn 
00:50 The sinner 
04:45 Sverige idag 
05:15 Hundra procent bonde 

08:00 Alors grammaire ! 
08:10 Kortfilmsklubben 
 – franska 
08:28 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 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Ett liv i färg – Siri Berg 
19:20 Beppes smakresa 
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 Se upp 
00:30 Utrikesbyrån 
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 Världens häftigaste 
 ormar 
19:25 Åtta årstider 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Proffs på en dag 
20:30 Perfektion 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Erkännandet 
23:05 Min röst: Minun ääni 
23:35 Ett liv i färg – Siri Berg 
00:25 Min sanning 
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 Idrottens himmel och 
 helvete 
11:30 Rättighetsbärarna 
12:00 Anslagstavlan 
12:05 Född 2010 
13:05 Våra barns hemliga liv 
14:05 Fråga doktorn 
14:50 Fotbollsstudion 
15:20 Med dej i mina armar 
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 Michael Nyqvist – ett 
 porträtt 
21:00 Bryssel calling 
21:30 Veckans brott 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Första dejten 
23:00 Amningsrummet 
23:20 Våra barns hemliga liv 
00:20 Skavlan 
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

MELLERUD
Ulla Larsson har badat 
121 gånger i år. I 53 
olika sjöar och på 84 
olika badplatser – från 
Skagerack i väst till 
Östersjön i öst. Bad-
temperaturen har legat 
på mellan åtta och tju-
gosju grader.

Vad får en person att resa 
runt och testa så många oli-
ka sjöar? Hur började all-
ting?

– Jag och Helena Hultman 
badade vid Böda strand på 
Öland i maj. Det var 14 gra-
der i vattnet och först var det 
kallt. Men när vi kom upp 

Har Ulla satt badrekord i sommar?

Ulla Larsson, Mellerud, har utmanat 
sig själv och badat 121 gånger i år på 
84 olika badplatser i 53 olika sjöar/
hav och tjärn sedan maj 2020. Hopptorn är kul! Bad i Lilla Le, Dals Ed. Foto: Ulla Larsson.

Helena Hultman och Ulla Larsson vid Kolungen 31 oktober i år Det vara bara åtta grader i vattnet... Foto: Privat. Naturupplevelserna har varit många. Näs badplats i Vänern. Foto: Ulla Larsson.

efteråt kände vi bara hur allt 
flödade i kroppen. Vi blev 
varma, glada och lyckliga. 
Det var underbart! Då be-
stämde vi oss för att bada 
mycket i år. Med corona och 
allt passade det extra bra att 
utforska Dalslands sjöar och 
badplatser. Jag har fått se så 
många otroligt fina ställen 
som jag aldrig sett förut. 
Eftersom jag uppskattar na-
turen blir bad ytterligare ett 
sätt att uppleva den, berättar 
Ulla.

Badturnéer

Hon skrev ned alla gånger 
hon badade och körde på 
med flera badturnéer un-
der sommaren – ofta med 
barnbarnen. Ulla betade av 
många allmänna badplatser, 
de är ju lätta att hitta till. 
Men det har även blivit bad 
från privatpersoners bryg-
gor.

– Jag har träffat så många 
trevliga människor. När vi 
stannat och frågat efter vä-
gen till någon badplats har 
det hänt att vi blivit hem-
bjudna till folks badbryggor. 
Många ville hjälpa till så vi 
fick en bra badupplevelse, 
säger Ulla.

– Att simma ut i en sjö en 
kväll när allt är stilla, man 
hör bara naturens ljud – du 
kommer inte närmare natu-
ren. Det känns som att kliva 
in i en tavla. Det är magiskt!

Ullas badturer har lockat 
flera vänner att hänga med. 
De har märkt att det varit 
ovanligt många människor 
ute och badat senare på hös-
ten i år, kanske har covid-19 
varit med och påverkat.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Det känns 
som att kliva 
in i en tavla

”

Hon älskar att vistas ute i 
naturen, att fotografera och 
att bada. Genom kombina-
tionen bad och vandring har 
hon upplevt så mycket mer 
av Dalsland.

Ulla har delat med sig av 
mängder med fantastiska 
bilder från olika sjöar, bad-
platser och vandringsleder 
på sociala medier.

En kontrast till de stilla 
kvällsbaden var besöket vid 
Sörbostrands camping.

– Det var enorma vågor, så 
mäktigt. Vågorna slog om-
kull oss, det var en stark na-
turupplevelse. Jag har badat 
vid soluppgången, på natten 
under stjärnorna, ibland en-
sam och ibland med vänner,  
förklarar Ulla.

29 september åkte Ulla 
till Glycksjön i Håverud för 
att ta ett dopp. Då stod det 
några personer där iklädda 
vinterjackor på sig.

– Du skulle sett deras mi-
ner när jag kom i badrock...

Påverkar måendet

Ulla beskriver hur hennes 
mående påverkats av alla 
bad.

– Man får en sådan ener-
gi, du blir pigg och glad. Jag 
har inte varit sjuk på hela 
året. Jag tränar samtidigt på 
min beslutsamhet, att inte 
gå minsta motståndets lag. 
Jag tar ett beslut att bada, 
sedan gör jag det bara. Det 
är en egenskap jag använder 
i andra sammanhang också. 
Jag har blivit mer beslutsam 
och effektiv. Man växer som 
person. Förutom att det är 

njutbart påverkar badan-
det mig på ett djupare plan, 
konstaterar Ulla.

Hon har vinterbadat tidi-
gare, men då har Ulla bastat 
innan. Hur det blir med ba-
dandet framöver får hon se.

– Jag har sagt att jag kom-

mer att bada så länge jag 
fixar det. Jag får väl fortsätta 
2021, det finns många sjöar 
och badplatser kvar att upp-
täcka.


