
VECKA 48 2020NR 44 • ÅRG 27
k-bygg.se

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

Hörselkåpor

(ord kampanjpris 1795:-)

Hellberg XSTREAM LD

Gäller 27-28/11 - 2020
1295:-

Blåtand och 
mikrofon

Mån-fre 10-18
Lördag 10-16

Adventssöndagar 11-16
Shoppa dygnet runt på Molino.se

Stort 
utbud!

Black week
& första advent 
Erbjudanden i butiken 

onsdag-söndag

Slå en signal på 0530-13060
om du vill ha varor

levererade utanför butiken. 

Handla julen lokalt hos oss på

Julen
är här!

Presentkort
En uppskattad klapp! 

Per Olof Hilmér är kritisk till en romantisk syn på vildsvin. En stam på 200 000 individer skapar stora bekymmer för lantbruksnäringen menar han. Foto: Karin Åström.

– Sidan 3 –

25%
på ord. priser

Tor-sön 26-29/11

Gäller ej cyklar och presentkort

BLACK
WEEKEND

SUPER SALE

Vi håller avstånd, 
handla säkert hos oss!

Priserna gäller måndag 23/11– söndag 29/11 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

3995
/st

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, 
råvikt ca 0,935-1,24 kg,  
jfr-pris ca 40,27-53,41/kg.

Svensk fläskkarré
Dalsjöfors, Sverige, färsk, benfri, 
i bit, ca 1,1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 48

Clementiner
Spanien, klass 1.

Smörgåspålägg
Garant, flera sorter, skivat, 80-120 
g, jfr-pris 83,33-125,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 48

10:-
/st

Risgröt
Felix, 500 g, jfr-pris 15,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 48

15:-
2 FÖR

Lussekatter
Dafgård, flera sorter, gäller även 
Saffransknut, 60-75 g, 
jfr-pris 66,67-83,33/kg.

15:-
/kg

5:-/st 4995
/kg

Nygrillad i butik

Pastoraten ställer om
Sidan 8

Vildsvin 
problem för 
lantbrukare
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Välkommen att boka tid  

Melleruds bilvård

 

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

Melleruds pastorat

svenskakyrkan.se/mellerud

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

INSPELADE GUDSTJÄNSTER ENLIGT OVAN
Tor 26/11 18:30 Aftonsång, Mia Palm och Anders Fredriksson
Sön 29/11 11:00 Gudstjänst, Eva Marklund. 
   Sång: Anders och Birgitta. 
   Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32

BOLSTADS FÖRSAMLING
Fre 27/11 14:00 Öppet café i Grinstads församlingshem 
Sön 29/11 16-18 Bolstads kyrka, Öppen kyrka enligt ovan

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 25/11 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19
Tor 26/11 10-11 Enskild nattvard med drop-in i Kyrkans Hus,  
   Pär-Åke Henriksson
Tor 26/11 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Sön 29/11 10-12 Kyrkans Hus, Öppen kyrka enligt ovan 
Ons   2/12 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till  
   Emma, 0530-362 19

25 november–2 december 2020
Första söndagen i advent - ”Ett nådens år”

Rikskollekt går till: Act Svenska kyrkan

Under rådande strikta Corona-restriktioner så håller vi istället ”Öppen kyrka” med drop-in enligt 
nedanstående, för ljuständning, enskild bön och möjlighet till samtal. Var också med och följ 
respektive dags gudstjänst via Youtube eller Facebook istället. Länkar till dessa finns även på vår 
hemsida under fliken Gudstjänster 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 29/11 10-12 Skålleruds kyrka, Öppen kyrka enligt ovan

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 29/11 13-15 Örs kyrka, Öppen kyrka enligt ovan

Torget, Mellerud • Tisdag 1 december

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

Adventlor
2-pack 40:-

Adventsmässa söndag 29 november 

1:a advent kl 11, Andreas Jåtby trumpet, Daniel Westin
Boka en plats p.g.a. 8 personer gränser. Ring 0521-400 14 för 
mer information

Kyrkan är öppen 1 timma före och 1 timma efter för er som vill gå 
dit och tända ett ljus

Vi har öppet för en kopp kaffe och samtal varje vardag 
kl 9-15 i församlingshemmet samt gemensam bön kl 12  

Om du fick uppfinna 
något, vad skulle  
det vara?

Barnpanelen 
Lundens förskola och Åsens skola

Esra Bunjaku, 5 år 
– Det skulle vara en cykel, 
en vit cykel.

William Lindblom, 5 år 
 – Man gör saker av skräp 
och sånt som ligger i käl-
laren. Jag skulle vilja bygga 
en bil med flugsvampshjul 
så flugorna kan äta på dem. 
Och så skulle jag vilja bygga 
en pool som är i rymden 
med en hög trappa dit upp. 
Den ska vara i mitten av 
Mellerud, här på gården. Då 
måste man ha varma astro-
nautkläder.

Ted Brandin, 7 år 
– En jordglob.

Limar Alfadel, 7 år  
– En glassmaskin där 
glassen aldrig tar slut. 

Information från 
Brålanda pastorat

Församlingsbladet som kom denna vecka är tyvärr 
redan till vissa delar inaktuellt efter de nya restriktioner 
som säger att max 8 personer får samlas.

Under adventstiden gäller nu följande: 
Vi kommer att hålla gudstjänster på de tider som finns 
utsatta i församlingsbladet, men för att bereda plats 
för fler blir gudstjänsterna förkortade så att en ny 
gudstjänst kan påbörjas en halvtimme senare.

1 Advent blir det alltså gudstjänst i Brålanda 
11.00, 11.30, 16.00 och 16.30. 
Gudstjänster i Sundals-Ryr 11.00 och 11.30 och i 
Gestad 18.00 och 18.30

Förhandsanmälan krävs. Gå in på en länk som finns 
på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bralanda
Man kan också ringa eller skicka SMS till 076-760 16 
94, måndag- fredag kl 9-15. Blir alla gudstjänster fullbo-
kade kan nya tider tillkomma.
Följ aktuell information på vår hemsida, via Facebook, 
på anslagstavlor eller genom att ringa telefonsvararen 
på Pastorsexpeditionen 0521-300 61. 

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Torskrygg 1/2kg 129:- 

Torsk- / koljafile  helt kilo 149:-
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Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Torget, Mellerud 
Fredag  27 nov. kl. 9-17 

På fredag kommer vi med 
advents- & julblommor

070-567 60 32

Du vet väl att..

Mellerud

vi jobbar för bra ljudmiljö 
i skolor och i alla allmänna 

lokaler i kommunen.

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för nybyggnad 
av transformatorstation på fastigheterna Grin-
stads-Hagen 1:45, Korshamnen 1:17, Rådane 4:29, 
Rådande 3:36, Sävarebol 1:4, Östra Järn 1:69 och 
Råskog 1:3.

Enligt Plan- och bygglagen ska berörda grannar ges 
möjlighet att yttra sig och du ges härmed möjlighet 
att lämna dina synpunkter på föreslagen åtgärd.

Bygglovshandlingarna finns tillgängliga hos Till-
växtenhetens kontor, Kommunkontoret, Storgatan 
13 Mellerud.

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via 
epost till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkom-
mit senast 16 december 2020.

Upplysningar om bygglovsansökningarna lämnas 
av Filip Björndahl via telefon: 0530-181 67 eller via 
e-post: filip.bjorndahl@mellerud.se

Pga covid-19 så släpper vi endast in ett sällskap i taget men bjuder väntande på fika utanför.
Munskydd och handskar för dem som vill finns gratis att få.

Visning av nybyggda hyresrätter
inför kommande byggnation av område Hästen i Åmål och ev.  
Bengtsfors och Ed 28/11-4/12. RING FÖR TIDSBOKNING 070-2971199. 
Rågvägen 5, Västra Åsen, Åmål.   Välkomna!

Lägenheten visas möblerad i samarbete med 

Familjen Hilmér i Grin-
stad är grisproducenter 
med anläggningar både 
i Grinstad, Espesäter 
och Lerhult. För dem 
är vildsvinens fram-
marsch i Sverige ett 
stort bekymmer och en 
oro för framtiden som 
de delar med många 
kollegor.

Ett av orosmolnen är att 
vildsvinen kan vara bärare 
av afrikansk svinpest (ASF), 
en smittsam, dödlig virus-
sjukdom, som nu finns i 
Tyskland, Polen och Balti-
kum. 

1987 beslutade Sveriges 
riksdag att vildsvinen skulle 
ha hemortsrätt här i landet. 

”Vildsvinen är ett stort bekymmer för oss”

Familjen Hilmér, bedriver grisproduktion på flera gårdar på Dalboslätten. De producerar det mesta av fodret på sina egna 
marker.

Per Olof Hilmér är kritisk till en ro-
mantisk syn på vildsvin. En stam på 
200 000 individer skapar stora be-
kymmer för lantbruksnäringen menar 
han.

Sverige har idag en vild-
svinsstam på cirka 200 000 
djur. Per-Olof Hilmér är kri-
tisk till det.

– Man hade ingen aning 
om vad hemortsrättsbeslu-
tet skulle betyda. Hur ska 
vi göra nu? Jag ser ingen 
lösning. Vi är mer än lov-
ligt naiva när vi tror vi kan 
hantera detta, säger han och 
menar att vildsvinen är ett 
hot mot Sveriges grisbön-
der. Vildsvin dras till grisar 
och foderrester och kan bära 
med sig viruset på sina klö-
var. Störst rädsla har de som 
har utegångsgrisar. 

Grannländer  
bekymrade

Danmark, som är en stor 
producent av griskött, har 
en strategi för att eliminera 
vildsvinen som riksfaktor 
för spridning av ASF. Dan-
mark har idag en vildsvins-
stam på cirka tio individer 
som man hoppas snart ska 
vara borta. Ett staket har 
byggts längs tyska gränsen 
för att stoppa vildsvinen 
därifrån. Från dansk sida 
är man djupt bekymrad å 
svenska grisproducenters 
vägnar. 

Även Norge, världsberöm-
da för sina avelssvin, är räd-
da om sin egen grisnäring. 

penbar nu under pandemin.
Han understryker att 

grisproducenterna inte är 
ensamma om problemen 
med vildsvin. Ännu större 
problem just nu har vall-
producenterna, mjölk- och 

köttdjursproducenterna. 
När vildsinen bökar på de-
ras marker kommer det med 
jord i ensilaget när vallen 
skördas, vilket gör fodret 
otjänligt för djuren.

– För oss lantbrukare är 

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

  

Vad är ofrivillig ensamhet och vad kan vi göra 
för att bryta den hos våra äldre 

medmänniskor? 

Välkommen till en gratis och digital föreläsning med 
psykolog, psykoterapeut och författare Anna 

Bennich. Aktuell från TV4. 

Läs mer och anmäl genom att söka på 76654 
på vår hemsida www.sv.se/vast eller ring till 
010-33 00 900. Länk skickas efter anmälan! 

TILLSAMMANS 
MOT ENSAMHETEN 

30/11 

18.00 Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

För att 
hitta rätt 
kunder

Vi är mer 
än lovligt 

naiva

”

För Norge är det inte möjligt 
att sätta staket mot grann-
landet Sverige.

– Vi får redan nu stängs-
la in våra gårdar. Hur kul är 
det? Jägarnas och jordbru-
kets intressen står mot var-
andra. Det är en romantisk 

bild som målas upp när man 
påstår att vildsvinen skulle 
bidra till livsmedelsproduk-
tionen, det är rent  löjeväck-
ande, menar Per-Olof.

Olika syn på mat

Per-Olof tror att synsättet i 
Sverige kan bero på att vi har 
olika syn på livsmedel jäm-
fört med våra grannländer.

– Vi i Sverige har aldrig 
varit utan mat och tror att 
det är okej att landet har en 
låg självförsörjningsgrad. 
Men kanske har insikten om 
hur sårbart det är blivit up-

vildsvinen inget roligt. Det 
är ett stort bekymmer för 
oss, konstaterar Per-Olof 
Hilmér.
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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

Veckans lunch

Dags att boka  
julbord

Den politiska majori-
teten i Melleruds kom-
mun, i samarbete med 
Köpmannaföreningen, 
uppmärksammar alla 
anställda i kommunen, 
även timanställda som 

arbetat mer än 100 
timmar sedan i mars i 
år, med julcheckar på 
500 kronor. 

– Vi gör detta för att premie-
ra personalens insatser un-
der den pågående pandemin 

och för att stödja det lokala 
näringslivet. Alla hjälps åt 
och gör ett bra arbete. Det 
vill vi uppmärksamma, sä-
ger Anette Levin (L), initia-
tivtagare till julgåvan.

Man uppskattar att julgå-

van kommer att kosta cirka 
700 000 kronor. Medlen tas 
genom kommunstyrelsens 
anslag för utvecklingsfrågor, 
vilket kommer att tas beslut 
om i december.

Karin Åström

Kommunens personal får julgåva

En julgåva till alla kommunanställda i form av presentkort på 2 x 250 kronor, ska uppmärksamma arbetet under pandemim och gynna det lokala näringslivet.

Av 104 tävlande kommuner 
blev det Höganäs kommun 
som avgick med segern efter 
att ha utsetts till den kom-
mun som har Sveriges godas-
te kranvatten. 

Bengtsfors kommun tog 
sig till finalen, men där tog 
det stopp. De 20 finalisterna 
var Bengtsfors, Berg, Bo-
den, Falun, Flen, Halmstad, 

Hässleholm, Höganäs, Kalix, 
Laxå, Mark, Mjölby, Nacka, 
Ockelbo, Strängnäs, Sunds-
vall, Ulricehamn, Vindeln, 
Örnsköldsvik och Östra Gö-
inge.

– Att vi som är en liten en-
het med begränsade resurser, 
men med samma krav som 
alla kommuner, har lyckats 
att ta oss till finalen är jät-

tekul. Det är tack vare hårt 
arbete och en fantastiskt 
driftpersonal som ser till att 
allt funkar dygnet runt, sä-
ger Patrik Forsberg som är 
verksamhetsutvecklare på 
VA-enheten.

– Ett säkert och gott 
dricksvatten tas för givet när 
vi öppnar kranen, vi mås-
te värna denna resurs och 

uppmärksamma arbetet som 
ligger bakom. Dricksvatten 
är det viktigaste livsmedel vi 
har och vi måste alla tänka 
efter hur vi använder det och 
att vara sparsamma, säger 
Niklas Ednell som är enhets-
chef för VA-enheten.

Stopp i finalen för Bengtsforsvatten

Senior
MATSEDEL

Vecka 49 Skolan
Måndag 30/11: Fiskbullar i dillsås med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade päron.
Tisdag 1/12: Kålpudding med kokt potatis, 
brunsås, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.
Onsdag 2/12: Fläskköttgryta med lingonsmak, 
kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Blandad fruktkräm.
Torsdag 3/12: Ärtsoppa med fläsk. Mjukt bröd 
med ostpålägg. 
Dessert: Pannkakor med sylt.
Fredag 4/12: Krämig kycklinggryta med basilika, 
kokt pasta och bukettgrönsaker. 
Dessert: Nyponsoppa.
Lördag 5/12: Kassler med potatisgratäng och 
värdshusgrönsaker. 
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 6/12: Fiskgratäng med skaldjurssås, kokt 
potatis och sommarblandning. 
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 49
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 
Tis-lör: Stekt fisk med potatismos och grönsaker. 
Sön: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Måndag Fiskbullar** i dillsås 
med potatis och gröna ärtor.
Alt: Jalapeno- och kidneybönbiff med 
potatis, majscremé och gröna ärtor.
Tisdag Köttfärs i ugn, brunsås, 
potatis, lingonsylt och skivade 
morötter.
Alt: Vegetrisk ugnsfärs, brunsås, potatis,
lingonsylt och skivade morötter.
Onsdag Falafel, vitlöksås, tortilla* 
med bulgur och broccoli.
Alt: Kall couscoussallad.
Torsdag Pannkakor med keso, 
sylt och morotssallad.
Alt:  Vegetarisk ärtsoppa.
Fredag Krämig kycklinggryta 
med basilika*, pasta och bukett-
grönsaker.
Alt:  Veg. gryta med smak av basilika, 
pasta och bukettgrönsaker.

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

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

annons@mellerudsnyheter.se 
0530-125 40 
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MELLERUD

LULLES PASTEJ
Lulles. Skivbar/bredbar. Ord. pris 9:90/hg.

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
25/11–29/11

HUSHÅLLSOST
Gäsene. 1 kg. Ord. pris 104:-/kg.

PIPPIHUS ANNAS

FRÖKUSAR/FRUKTKUSAR
Fazer. 420-480 g. Ord. pris 31:50/st.

RUSSIN
Sun maid. 250 g. Ord. pris 26:95/st.

Vi � r � t 
� � t � rt� � t 
av P� � r� k�  
och Glög¸ t� l 
1:a Ad� nt!            

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

VETEMJÖL
Kungsörnen. 2 kg. Jfr-pris 2:50/kg. Ord. pris 16:50/st.

KANONPRIS!

5k�  

15kS
KANONPRIS!

20k�  

M� u �  � lidi� �  
� bju� r:� bju� r:

4)=�  5k�  

MAX 5 KG/HUSHÅLL

POTATIS I LÖSVIKT
Everfresh. Välj mellan Fast och Mjölig. Ord. pris 11:95/kg.

69)=�  

PIPPIS DEKORKIT

54)%       �  39)%       �  
ORD.PRIS ORD.PRIS
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Black friday
Kom till

fredag 27/11 & lördag 28/11

på alla Flügger-produkter  
och Fiona-tapeter *

35%
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Storgatan 37, Mellerud
Tel/fax 0530-103 00
Mobil 070-540 33 00
Vardag 10-17 Lördag 10-13

på hela sortimentet

Gäller ej presentkort, kan ej  
kombineras med andra rabatter

25-29 nov - 2020

Gästartisten Tommy Nilsson sjunger med Sjömi-
la för första gången i låten ”Tillsammans” som 
hade release 19 november. 

Ny låt med Sjömila och Tommy Nilsson

Samverkande sjukvård är ett strukturerat sätt för sjuk-
sköterskor från olika verksamheter att samarbeta och finnas 
till hands för varandra. En viktig del av samverkan är att de 
ska kunna be varandra om hjälp och att ha en nära dialog. 
Samverkande sjukvård bygger på goda relationer mellan sam-
verkansparter och verkar för att invånarna i Fyrbodal samt 
Lilla Edet ska få rätt vård på rätt plats och att de samlade 
sjukvårdsresurserna används för invånarnas bästa.

FAKTA Samverkande sjukvård

Syftet var 
rätt och  

låten var bra

”
Från vänster: Magnus Sjöqvist, Ulf Michal och Erica Wendt i Sjömila tillsammans med Tommy Nilsson.

Det är en varm och inspire-
rande låt om att leva, tro och 
vara nära varandra – spe-
cialskriven för Samverkan-
de-sjukvårds tioårsjubileum. 
Musikvideon visades först 
exklusivt för alla sjukskö-
terskor i regionen. Samma 
dag hade låten även release 
på samtliga digitala mu-
sik-plattformar, som till ex-
empel Spotify, Deezer, Apple 
Music och Youtube.

– När vi fick förfrågan 
om att spela på detta onli-
ne-event för sjuksköterskor 
var svaret ett självklart ja. 
På eget initiativ föreslog vi 
att vi kunde skriva en spe-
cialskriven låt. Vi känner, 
som så många andra, en stor 
ödmjukhet och respekt inför 
yrkesgruppen. Det kändes 
som att det var det mins-
ta vi kunde göra. Vi vill ge 
något tillbaka. Idén att kon-
takta Tommy Nilsson kom 
av att vi råkade se ett vide-
oinlägg av Tommy där han 
pratade så insiktsfullt och 
empatiskt om sjukvården. 
Tommy tackade ja till vår 
inbjudan och plötsligt blev 
vi en kvartett istället... om 
än tillfälligt. Låten är vi väl-
digt nöjda med, den känns 
som en dagsaktuell fullträff, 

inte bara för den som jobbar 
inom vården utan för alla 
som har kämpat och käm-
par i denna speciella tid, 
berättar Frändeforsbördiga 
Erica Wendt, Ulf Michal och 
Magnus Sjöqvist i Sjömila.

 
FRE-SÖN 

25%
PÅ ALLA 

LEKSAKER
*Gäller Rek. pris. Kan inte kombineras med andra kampanjer eller rabatter. Gäller ej presentkort.

* 20% fredag 27/11 
10% lördag & söndag 28-29/11
på hela sortimentet

Black weekend  

MODE

FOR YOU
Storgatan 17, Mellerud • Tel. 0530-400 47 

Gäller ej presentkort eller undanlagda varor

2016 släppte Sjömila sitt 
första fullängdsalbum “Två 
vänner” En brokig bland-
ning av både visor och 
poplåtar. Samma år blev tri-
on utsedda av Norden störs-
ta musikmagasin GAFFA till 
”månadens osignade band”.
Det andra albumet ”Närma-
re” släpptes 2019. Nu är Sjö-
mila på gång med sitt tredje 
album. De har valt att, som 
så många andra, släppa al-
bumet först som singlar och 
efter jul släpps det samlat 
som album. 

– När jag fick förfrågan 
från Sjömila om att hänga 
med på ett hörn, tvekade jag 
aldrig till att tacka ja. Det var 
självklart! Syftet var rätt och 
låten var bra, säger Tommy 
Nilsson.

Tommy Nilsson är på nå-
got sätt ständigt aktuell. Han 

firar dryga 40 år som artist 
och nyligen seglade han 
Över Atlanten med bland 
annat Henke Larsson, Sofia 
Wistam, Tareq Taylor i Ka-
nal 5. 

HANDLA PÅ 
HEMMAPLAN
Tillsammans skapar vi ett levande samhälle 
med lokala butiker och personlig service. Dina 
inköp gör skillnad – för jobben, miljön och 
framtiden. Livet levs lokalt!

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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MELLERUD
Ett 25 minuters kom-
munfullmäktigemöte 
hölls den 17 novem-
ber i Kulturbrukets 
Sparbanksalong. Före-
dömligt i coronatider, 
konstaterade fullmäk-
tiges ordförande Ro-
land Björndahl (M). 

Kultur- och utbildnings-
nämndens ansökan om 
tilläggsanslag för inter-
kommunal ersättning 2020 
avslogs efter omröstning. 

Morgan E Andersson (C) 
menade att det inte finns 
några centrala medel att fi-
nansiera tilläggsanslag med.
Marianne Sand Wallin (S), 
varnade för allvarliga konse-
kvenser när medel fattas för 
utbildning.

Ulf Rexefjord (SD) höll 
med Sand Wallin om att 
skolan behöver mer resurser 
och hänvisade till sitt partis 
budgetförslag.

Den socialdemokratiska 
gruppen reserverade sig mot 
beslutet med motiveringen 
att man redan i samband 
med beslut om tilläggsbud-
get 2020 accepterat förslag 
till besparingar i nämnden, 
med undantag för fem mil-
joner kronor plus, som so-
cialdemokraterna bedömde 
behövdes för att garantera 

Inget tilläggsanslag
Tidigare i höst signalerade Lions Mellerud 
via Kjell Karlsson att Lions ville bjuda alla 
brukare på Ängenäs särskilda boende på en 
festlig måltid. 

På Ängenäs enades vi om att köpa smör-
gåstårta och cider till lördagen 7 november. 
Ängenäs är nu fullbelagt så det innebar att 
över 50 brukare fick ta del av gåvan från 
Lions. Pengarna räckte till gott om smörgås-
tårta och personal och brukare var mycket 
nöjda med dagen.

Brukare påtalade vad gott det var och 
många åt flera portioner. Uppskattat var 
också dukning med finporslinet och den 
festliga stämningen.  

Personalen på Ängenäs särskilda boende

Lions förgyllde vardagen

Alla brukare och personalen på Ängenäs 
särskilda boende fick smörgåstårta av 

Lions Mellerud. Foto: Privat.

Lions Club Mellerud har bjudit samt-
liga pensionärer som är brukare på 
kommunens äldreboenden/särskilda 
boenden på en festmåltid. Lions har 
skänkt 100 kronor per brukare – en 
summa som skulle förgylla vardagen 
för våra äldre.

I ett brev till personalen skriver Lions pre-
sident Kjell Karlsson följande: ”Hur menyn 
skall se ut har vi inga synpunkter på, utan 
det överlåter vi till er att sköta. Men det är 
viktigt att det uppmärksammas för våra bru-
kare. Vår tanke är att man gör det här samti-
digt på alla hemmen, förslagsvis helgen efter 

allhelgonadagen det vill säga helgen den 7-8 
november. Om det här faller väl ut så ser jag 
inga hinder att det här skulle kunna bli en 
återkommande middag varje höst”. 

Kommunens förvaltningsekonom infor-
merar om att Fagerlid till exempel fått föl-
jande:

På avdelning 1: Pizza från Restaurang Bör-
sen och tårta från Jessicas Delikatesser, för-
delat på två tillfällen.

På avdelning 2-3: Smörgåstårta (beställt 
från köket) och gräddtårta, fördelat på två 
tillfällen. 

På avdelning 4-5: Exotisk planka. 

Smörgåstårta på Ängenäs

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

5-årsjubileum & Black Friday 
på samma gång. Vad blir det? Jo MASSOR av 5:- klipp i butiken.

Gäller tor. 26/11 - sön 29/11

Kalvkorv

Popcorn 
Estrella, saltade

Formfranska
Eldorado

Butiksbakade 
lussekatter

Hyacint

Plastlådor/ 
matlådor

Läsk & julmust 
Three hearts, 1 liter

Fetaost
Taverna 100 g

Butiksgrillade 
kycklingben

5:-
/st 5:-

/st

5:-
/st

5:-
/st

5:-
/st

5:-
/st

5:-
/hg

5:-
/st

5:-
/st

Finns inga 
centrala 
medel

”

en bra verksamhet. Vidare 
menar man att en budgetav-
vikelse på fem miljoner för 
interkommunala ersättning-
ar behöver justeras, oavsett 
om det bror på felbudgete-
ring eller att antalet elever 
ökat så kraftigt att man inte 
kunnat förutse det. 

Taxor, bland annat för 
byggnadsnämnden 2021 
beslutades. Till exempel 
blir bygglovstaxan nästa 
år 22  641 kronor. Strand-
skyddsavgiften för nybygg-
nation över 50 kvadratmeter 
blir 7  616 kronor. Det blir 
också möjligt att betala en 
timkostnad.

Kommunens mål

Kommunstyrelsen mål för 
2021 godkändes. Målen är 
att: Verka för en ökad håll-
barhet och miljönytta. Verka 
för en jämlik och inklude-
rande kommun. Verka för 
attraktiva miljöer. Verka för 
effektiv och attraktiv sam-
hällsservice. Verka för ökad 
samverkan mellan kommun 
och näringsliv, föreningsliv 
och andra aktörer, samt att 
arbeta för att underlätta för 
företagare.

När det gäller att verka 
för ökad hållbarhet och mil-
jönytta, hade Ulf Rexefjord 
(SD) en kommentar.

– Vi är också för hållbar-
het och miljönytta, men vi 
vill inte göra vad som helst 
och inte till vilket pris som 
helst, vi vill se en prislapp på 
varje ärende.

Enligt socialdemokra-
ternas mening finns medel 
i utvecklingsfonden, som 
inrättades efter beslut i full-
mäktige 2019, på tio miljo-
ner för 2020  Ett alternativ 
till deras förslag att lägga 
dessa medel direkt i nämn-
dernas verksamheter.

Bokslut och taxor

Delårsbokslutet 31 augusti 
för Melleruds Bostäder AB 
visar ett positivt resultat på 
5,668 miljoner, en förbätt-
ring med 3,124 miljoner 
kronor.

Prognosen för 2020 visar 
ett överskott på cirka 6,634 
miljoner.
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Ställer om i coronatider
Tre kyrkoherdar i samtal. Från vänster: Thomas Holmström, Brålanda pastorat, Pär-Åke Henriksson, Melleruds pastorat och Daniel Westin, Frände-
fors pastorat.

Vi kan ju 
inte stänga 

kyrkan

”

BÄCKEFORS
Förra tisdagen skänktes en 
klassuppsättning av Sören 
Dalevis rykande färska Bar
nens Bästa Bibel till Bäcke
skolan i Bäckefors. Det 
var Laila Andrén, diakon i 
Steneby Pastorat, som kom 
till skolan med gåvan.

Barnens Bästa Bibel är skriven av 
Karlstad Stifts biskop Sören Da-
levi. Marcus-Gunnar Pettersson, 
illustratör, bildkonstnär och förfat-
tare från Värmland, har skapat de 
rika bilderna.

Bibeln är skriven på ett vardag-
ligt språk med bibelns grundtexter 
som bas, sedda med barns per-
spektiv. Den innehåller 43 berät-

telser och några av de mest om-
tyckta psalmerna och bönerna. 

I Barnens Bästa Bibel får man 
även möta svåra texter, som be-
rättelsen om Kain och Abel och 
om Moses i vassen. Sören Dalevi 
menar att en del barnbiblar gjort 
misstaget att försköna och förenkla 
vissa av berättelserna. Han är säker 
på att barn liksom vuxna strävar 
efter att göra sin tillvaro begriplig 
och att svåra texter här fyller en 
funktion. 

Det handlar om att ta barnen 
på allvar, att ge dem livstolkande 
bilder även för livets mörka sidor, 
menar Sören Dalevi. 

Ny bibel för barn 
skänktes till Bäcke skola

Heli Kittilä, rektor på Bäcke skola och läraren Ann-Chathrin Järvi Rundqvist visar de rikt illustre-
rade barnbiblarna som ska användas i religionsundervisningen.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

En av de fantastiska bilderna i Barnens Bästa Bibel, den föreställer Noas ark.

Vi träffar kyrkoherdar från 
de tre pastoraten Mellerud, 
Brålanda och Frändefors. De 
berättar hur kyrkan ställer 
om i coronatider för att kun
na ta emot sina församlings
bor på bästa sätt.

Igår den 24 november förbjöds 
offentliga tillställningar med fler 
än åtta deltagare. Det omöjliggör 
exempelvis firandet av gudstjäns-
ter. Hur ser det ut nu inför de fyra 
adventssöndagarna? 

– Vi kan ju inte stänga kyrkan. 
De som vill komma ska beredas 
möjlighet till det på något sätt. Det 
är ju en djupt rotad tradition, säger 
Thomas Holmström, kyrkoherde i 
Brålanda pastorat.

Han berättar att man i Brålanda 
pastorat tar emot förhandsanmäl-
ningar och i första hand ska man 
ha två samlingar per kyrka. Om 
fler förhandsanmäler sig så utökas 
antalet samlingar, till en viss gräns.

–  Det görs en inspelning i förväg 
som läggs ut i helgen. Där medver-
kar delar av pastoratskören, det 
blir psalmsång, predikan och bön, 
säger Thomas Holmström.

Det ser lite olika ut i de tre pas-
toraten Mellerud, Brålanda och 
Frändefors.

Varm glögg och  
lussebullar

– Vi ska prova att ha förhandsan-
mälan och ta emot besökare både 
innan gudstjänst och efteråt. Då 
spelas adventsmusik och de fina 
adventspsalmerna i kyrkan. Vi 

bjuder på varm glögg och lussebul-
lar. Dessutom livesänds gudstjäns-
terna, förklarar Daniel Westin, 
kyrkoherde i Frändefors pastorat.

I Melleruds pastorat har man 
spelat in en gudstjänst inför första 
advent, den läggs ut på söndag på 
sociala medier och YouTube.

– Vi har öppen kyrka under två 

timmar när gudstjänsten skulle 
ha firats. Vi tar emot åtta och åtta 
besökare. Då finns präst eller di-
akon på plats för samtal och man 
kan tända ljus och sitta en stund 
i kyrkan, förklarar Pär-Åke Hen-
riksson, kyrkoherde i Melleruds 
pastorat.

– Det här är ju en helt ny situ-
ation för oss, vi får se hur det blir 
under julen, konstaterar Thomas 
Holmström.

Mellerudshjälpen

– Jourhavande präst har mer sam-
tal än någonsin. Även diakoni-
delen har märkt av ett ökat tryck. 
Innan pandemin var det mest äldre 
som hörde av sig när de hade svårt 
att få pensionen att räcka till. Nu 
ser vi fler yngre som behöver mat-

kassar och samtalshjälp. Det är tur 
att Mellerudshjälpen finns. Det 
är många Mellerudsbor som hjäl-
per till och ger sitt stöd genom att 
swisha pengar och lämna matkas-
sar, säger Pär-Åke Henriksson.

Mycket skjuts upp

När det gäller förrättningar finns 
en risk att saker och ting kan 
skjutas upp. Kyrkoherdarna upp-
manar dopföräldrar och vigselpar 
att de finns till tjänst. Det är helt 
okej att döpa eller viga i det lilla 
sammanhanget och att någon i 
familjen filmar detta. I begrav-
ningssammanhangen kan begrav-
ningsentreprenören eller någon 
anhörig filma. Dock ska man tän-
ka på att det i sorgesammanhanget 
kan upplevas jobbigt med en ka-
mera när man ska ta avsked.

– Jag kommer direkt från en be-
gravning då man hade defilering 
efteråt. Det fungerade mycket bra, 
jag upplevde att besökarna hade 
förståelse för det, säger Pär-Åke 
Henriksson.

När det gäller barn- och ung-
domsverksamheten har informa-
tion gått ut vad som gäller. Kör-
verksamheterna är dock inställda.

– Ett av våra största evenemang 
är när Vänersborgs lucia har kon-
sert i Frändefors kyrka, den har vi 
tyvärr fått ställa in, säger Daniel 
Westin.

– Allt som sker nu skapar efter-
tanke, understryker Pär-Åke Hen-
riksson.

Susanne Emanuelsson

Länsstyrelsen i Västra Gö
taland har beslutat att 
förbjuda allmänna sam
mankomster och offentliga 
tillställningar med fler än 
åtta deltagare. 

Detta gäller även om deltagarna 
sitter med behörigt avstånd till 
varandra. Enda undantaget är be-
gravningar. Beslutet gäller från och 
med igår, tisdagen den 24 novem-

ber. Beslutet innebär alltså att det 
är förbjudet att anordna allmänna 
sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än åtta del-
tagare. Alltihop handlar naturligt-
vis om att begränsa den nu myck-
et allvarliga smittspridningen av 
covid-19.

Regeringen har beslutat om un-
dantag för begravningar, som även 
gäller i Västra Götaland. Det får 

samlas maximalt tjugo personer 
vid begravningsgudstjänster, urn-
sättningar och liknande. Undanta-
get är lika för alla, oavsett trosin-
riktning.

Den vanliga verksamheten på-
verkas inte för restauranger och 
andra serveringsställen. Men om 
en restaurang anordnar en konsert 
så får det inte vara större publik än 
åtta personer.

Max åtta personer

Bekräftad Covid-19- 
smitta på Bäckeskolan
Den 19 november gick 
Bengtsfors kommun ut med 
informationen att det finns 
bekräftad covid19smitta 
på Bäckeskolan i Bäckefors. 

Information med särskilda in-
struktioner från Smittskydd Västra 
Götalandsregionen har gått ut till 
vårdnadshavare vars barn bedöms 
vara i riskzonen för att bli smitta-
de. Om du inte fått detta informa-
tionsbrev innebär det att ditt barn 
inte bedöms vara i riskzonen.

”Hur smittan har kommit in i 
våra verksamheter går inte att säga 

eftersom coronasmitta nu finns i 
hela samhället” står på hemsidan.

Skolorna kommer att vara fort-
satt öppna och man välkomnar alla 
friska elever.

Sjuka elever eller elever med nå-
got av nedanstående symtom ska, 
likt tidigare, stanna hemma. Vänta 
minst två dygn med att lämna ditt 
barn till skolan efter att barnet bli-
vit friskt.

Lindriga förkylningssymtom
Feber
Illamående
Huvud-, muskel- eller ledvärk
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Toppfrys och att pendelpar-
keringen blir i närheten av 
Brålanda Trä.  Busstrafiken 
däremot bör gå via Storga-
tan och fram till gamla järn-
vägsstationen, påpekar han.

Dessutom menar företa-

garföreningen att det behövs 
en undergång från östra till 
västra sidan av järnvägen. I 
Trafikverkets åtgärdsvalsstu-
die, ÅVS E45, har man inte 
gått in på djupet om vägarna 
i och kring Brålanda, vilket 

företagarföreningen kom-
menterat i sitt remissvar. 

– Hoppet lever trots förse-
ningen. Samhället kommer 
att växa och pendlarna bli 
fler. Den fördjupade över-
siktsplanen har fördröjts 

men vi är glada att det finns 
ett beslut om tågstopp, det 
är bra, konstaterar Gunnar 
Olsson.

Lång väntan på tågstopp i Brålanda

Hoppet om ett tågstopp i Brålanda lever trots försening. Nu är arbetet med en fördjupad översiktsplan igång igen. Företagarföreningens förslag är en pendelparke-
ring i närheten av trävaruaffären.

Samhället 
kommer att 

växa och 
pendlarna 

bli fler

”

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

BRÅLANDA
Förhoppningen var att ett tågstopp i Brålanda 
skulle bli verklighet 2023, men så blir det inte.

  – Vi är säkra på att det kommer att hända men 
när vet vi inte, säger Gunnar Olsson, infrastruk-
turgruppen i Brålanda Företagarförening.

– Det går inte så fort som vi 
hade hoppats. Vänersborgs 
kommun höll på med den 
fördjupade översiktsplanen 
men det slirade rejält, peng-
arna har använts till annat 
istället. Nu säger kommu-
nen att planen ska vara klar 
2023, säger Gunnar Olsson. 

I handlingarna från kom-
munstyrelsens möte den 4 
november står det att: ”Ar-
betet med FÖP Brålanda 
kunde inte påbörjas som 
planerat 2018, framförallt 
beroende på att FÖP-arbetet 
för Brålanda är starkt be-
roende av att gå i takt med 
den statliga och regionala 
planeringen, dels på grund 
av brist på tillgängliga per-
sonalresurser. Därav har 
inte heller de budgeterade 
medlen kunnat användas. 
FÖP- arbetet planeras kun-
na starta under senhösten 
2020, men det finns inte 
längre några särskilda medel 
för FÖP Brålanda inom 
byggnadsnämndens ram”.

– Vi vet nu att FÖP-arbe-
tet har kommit igång igen, 
det är vi glada för, säger 
Gunnar Olsson.

–  I en fördjupad över-
siktsplan bör man klara ut 
hur hela området ska se ut. 
Var pendelparkeringen till 
exempel ska vara. Företa-
garföreningens förslag är att 
bygga en väg från 45:an via 
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Linderuds skola år 1951

Redaktionen har fått låna denna bilden av Sven-Olof Carlsson. Fotografiet är taget i Linderuds skola 1951 och föreställer elever, föräldrar samt lärarinnan Signe 
Strömberg. Året efter lades skolan ner och eleverna flyttades till Mellerud. Fastigheten gjordes senare om till ”Motell Rikssjuan”, som 1968 brann ner till grunden.

GUNNARSNÄS
Tidigt i torsdags morse 
inkom larm om påkörd 
person på länsväg 166 
vid Gunnarsnäs. När 
räddningstjänsten an-
lände till platsen var 
polis redan där och det 
rådde stort kaos på 
platsen.

Den polispatrull som an-
lände först upptäckte att 
två ungdomar befann sig på 
166:an. På en åker intill vä-
gen låg en bil. Ungdomarna, 
en tjej och en kille i tonåren, 
var starkt påverkade av nå-
got och det gick inte att prata 
med dem. Enligt vittnesupp-
gift kom en bil körande, fö-
raren uppgav att det plötsligt 
stod en ung kvinna mitt i 
vägen. Föraren väjde, men 
träffade henne med ena 
backspegeln. Kvinnan klara-
de sig utan skador.

Aggressiv

Den unge mannen var ag-

gressiv och gav sig på föra-
ren och bilen. Han försökte 
även stoppa andra förbipas-
serande bilar. Även den unga 
kvinnan var  våldsam.

Enligt polisinspektör Mo-
nica Lindberg rådde stort 
kaos på platsen. Det gick 
inte att lugna ner ungdo-
marna.

I samband med detta på-
träffades en man i 50-årsål-
dern på en gård i närheten, 
där han stulit en bil. Polisen 
hittade även en bilnyckel på 
mannen som passade till 
bilen som hamnat ute på 
åkern. Mannen uppgav först 
ett personnummer som till-
hörde en annan person, men 
detta uppdagades snart av 
polisen. Huruvida mannen 
har med de två ungdomarna 
att göra får utredningen visa.

Ungdomarna fick följa 
med till Näl eftersom de var 
påverkade, sedan överläm-
nades de till sina föräldrar.

Susanne Emanuelsson 

Stort kaos

Insändare
Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
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Staten och kommunerna, 
bland annat Melleruds kom-
mun, uppmuntrar sina invå-
nare att cykla mer genom att 
till exempel erbjuda gratis 
dubbdäck om man fortsätter 
cykla även på vintern. Det-
ta är ju mycket bra både för 
hälsan och plånboken. Att 
cykla är ju den för kroppen 
skonsammaste motionsfor-
men och med dagens mo-
derna cyklar med alla växlar 
kan även den mest otränade 
hitta en växel som passar 
och kan därmed ta sig långa 
sträckor utan särskilt mycket 
ansträngning.

Svårare att förstå är att 
det år 2020 med all myn-
dighetsövervakning, regler, 
förordningar och paragra-
fer är tillåtet att bygga en 

Cykelväg från Håverud till Mellerud
Tankar och förslag inför mö-
tet med Norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden torsdag 
26 november 2020.

Som befolkningsföre-
trädare och beställarnämnd 
skall ni se till att vården 
fungerar även när hela 
världen har stoppat upp på 
grund av coronapandemin. 

Nu är det dags för politi-
kerna att sluta käbbla om 

vems felet är när nattjouren i 
Bäckefors riskerar att stäng-
as efter nyår. Vallöftet från 
22 augusti 2018 i Bäckefors 
”Jouren Dalslands Sjukhus 
alltid öppen” gäller fortfa-
rande.

Diskussionerna om fram-
tidens sjukvård skall be-
handlas i samband med näs-
ta valrörelse 2022.

 Sjukhuskommittén

Tankar och förslag

Sitter vid köksbordet och 
tittar ut genom fönstret. Det 
regnar och blåser. 

Plötsligt kommer en flock 
på tio domherrar och sätter 

sig i trädet utanför. Så vack-
ert. En tröst i dessa corona-
tider.

Margareta Bohlin

Tröst i coronatider

Gratistidningarna uppma-
nar Sveriges arbetsgivare, 
både kommuner, regioner 
och privata att tidigarelägga 
löneutbetalningarna i de-
cember. 

Detta för att minska tryck-
et på den sena julhandeln 
dagarna före jul och därmed 
minska risken för smitt-
spridning under denna kri-
tiska period i corona-krisen. 

Med en löneutbetalning 
en vecka tidigare så kan den 
julhandeln i både present-

Betala ut decemberlönen en vecka tidigare!

Här gäller det 
verkligen att 
hålla tungan 

rätt i mun

”
för cyklister och fotgängare 
fullkomligt livsfarlig infart 
norrifrån mot Mellerud.

Innan ombyggnaden 
fanns det ju meterbreda 
remsor på båda sidor om 
vägen så cyklister och gång-
trafikanter kunde känna 
sig någorlunda säkra. I dag 

återstår endast millimetrar 
mellan den tunga trafiken 
och det lösa grus som lagts 
vid sidorna. Här gäller det 
verkligen att hålla tungan 
rätt i mun.

Mellerudsborna har ju 
idag trafiksäkra cykelvä-
gar till de tre pärlorna Dals 
Rostock, Vita Sandar och 
Sunnanå. Nog borde de väl 
också ha en cykelväg till den 
fjärde pärlan i kommunen, 
kanske den vackraste, åt-
minstone den mest omtala-
de,  nämligen området kring 
kanalen och akvedukten. 

Enklast, kortast väg (lite 
drygt 11 km) och billi-
gast vore det väl att i stort 
sett följa järnvägen upp till 
Åsensbruk. Från Åsensbruk 
väntar sedan den redan kla-

ra sträckan längs sjön upp 
till Håverud, det så kallade  
”Lilla spåret”, troligen kom-
munens vackraste cykel/
gångväg. Det kunde även bli 
ett perfekt träningsspår för 
alla rullskidåkare.

Kunde vi som bor i Mel-
leruds kommun sedan pu-
sha på varandra att ta fram 
våra cyklar och använda de 
fina cykelvägarna skulle häl-
san och välbefinnandet öka 
starkt bland befolkningen.

Trycket på vårdcentralen 
och äldreomsorgen skulle 
minska drastiskt, alltså en 
vinn-vinn situation för både 
kommunen och dess invå-
nare tycker åretruntcyklan-
de

Hans Östlund

Desto fler är 
vi som kan 

fira en 
smittfri jul

”
butiker och matvaruaffärer 
spridas ut över en längre pe-

riod och därmed ge många 
människor en friskare jul 
med mindre insjuknade i 
corona.

Det är samtidigt en stor 
hjälp för mycket av den lo-
kala butikshandel som idag 
genom restriktioner är hårt 
drabbad ekonomiskt och där 
många riskerar att gå under.
Genom att ge dem chans att 
sälja julklappar en vecka ti-
digare i en tryggare miljö så 
kan många ges en lite bättre 
chans till en mindre sårad Gratistidningarna vill att decemberlönen betalas ut tidigare. Foto: Riksbanken

handel under december.
Utbetalningen är inte för-

enad med någon egentlig 
kostnad annat än att likvidi-

teten rubbas med en veckas 
tid vilket såklart kan vara en 
utmaning för många privata 
aktörer men desto fler som 
bidrar till denna relativt 
enkla åtgärd, desto fler är vi 
som kan fira en smittfri jul.

Vänligen Gratistidningarna
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Du får 15% rabatt på din beställning av solskyddsväv för inomhus 
(rullgardiner, lameller, plisségardiner m.m.) 

Erbjudandet gäller bara den 27 november 2020. 

@aag_mellerudMELLERUD 0768-91 95 96
Norra Kungsgatan 14

Black Friday är snart här!

Välkommen att besöka oss kl. 12-17
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

Alla som är över 65 år 
och som har insatser 
inom äldreomsorgen 
får årligen möjlighet 
att säga vad de tycker 
i Socialstyrelsens bru-
karenkät ”Vad tyck-
er de äldre om äldre-
omsorgen”. 

Syftet med undersökning-
en är att kartlägga de äldres 
uppfattning om sin vård och 
omsorg. Resultaten används 
för jämförelser mellan kom-
muner och verksamheter 
och som underlag för ut-
veckling och förbättring av 

vården och omsorgen om de 
äldre. Enkäten genomfördes 
av Socialstyrelsen under pe-
rioden mars till maj 2020. 

– Vi är väldigt glada över 
resultatet och över vår per-
sonal. Mätningen gjordes 
när pandemin sköt fart och 
det är roligt att vi kunnat 
upprätthålla nivån trots det. 
Kanske har den lilla kom-
munen en fördel, det är när-
mare att kunna påverka och 
det finns bara en vårdgivare. 
Men vi måste hela tiden tän-
ka på hur vi kan utvecklas 
för att bli ännu bättre, säger 

Gott betyg för äldreomsorgen i Mellerud

Kanske har 
den lilla 

kommunen 
en fördel

”
Pernilla Wall, sektorchef för 
vård- och omsorg i Melle-
ruds  kommun.

Hemtjänsten

För hemtjänsten svarade 
58,7 procent vilket är snäp-
pet högre än för riket.

97 procent av brukarna 
är sammantaget nöjd med 
hemtjänsten och känner för-
troende för personalen. 96 
procent upplever att de får 
bra bemötande från perso-
nalen. 95 procent upplever 
att personalen har tillräck-
ligt med tid för sitt arbete 
och utför sina arbetsupp-
gifter på ett bra sätt. 93 pro-
cent av brukarna tycker det 

känns tryggt att bo hemma 
med stöd från hemtjänsten.

Där resultatet ligger lite 
lägre är exempelvis frågan 
om brukarna vet vart de ska 
vända sig för att framföra 
synpunkter och om perso-
nalen brukar informera om 
tillfälliga förändringar (80 
procent men ändå högre än 
riket).

Särskilt boende

I enkäten för särskilt boende 
svarade 30,4 procent av bru-
karna.

97 procent av de äldre får 

bra bemötande av persona-
len och känner sig trygg på 
sitt äldreboende. 96 procent 
tycker det är lätt att få träffa 
sjuksköterskan vid behov. 
Delar som sticker ut jämfört 
med riket är att de äldre är 
nöjda med aktiviteterna, att 
maten smakar bra och att 
det är trivsamma gemen-
samhetsutrymmen. Även 
på särskilt boende är det en 
lägre andel som vet vart man 
vänder sig med synpunkter 
samt att personal informe-
rar om tillfälliga förändring-
ar (55 procent).

Två medarbetare i Mel-
leruds kommun har an-
mält att de utsatts för 
kränkande särbehand-
ling/trakasserier av 
fyra chefer. Nu utreds 
ärendet av oberoende 
konsulter.

Då det kommer till känne-
dom för arbetsgivaren att 
en medarbetare upplever 
sig vara utsatt för kränkan-
de särbehandling eller tra-
kasserier har arbetsgivaren 

skyldighet att utreda detta. 
Ärendet om trakasserier 
inom socialförvaltningen 
i Mellerud utreds på kom-
munens uppdrag av två or-
ganisationskonsulter från 
företagshälsovården.

De två konsulterna ge-
nomför var för sig separata 
intervjuer med de personer 
som känner sig trakasserade 
och med de fyra cheferna.

Endast de inblandade 
parterna, uppdragsgivaren 

Melleruds kommun, de två 
som upplever sig utsatta 
för kränkning och de fyra 
anmälda cheferna, får in-
formation om utredningens 
innehåll.

Utredningen kommer att 
kosta drygt 157 000 kronor. 
Priset inkluderar intervjuer 
med de två anmälarna, de 
fyra anmälda och upp till 
fyra vittnen, en samman-
ställning och återkoppling 
till de berörda parterna.

Anmälan om trakasserier utreds
Claes Sandström, Mellerud, 
har lämnat in ett medborgar-
förslag om seniorbiljett. 

Den skulle gälla alla över 
65 år, vara giltig dygnet runt 
på alla Västtrafiks linjer, plus 
närtrafik. ”Det flesta kom-

munerna i Västra Götaland 
erbjuder sina äldre folkbok-
förda invånare ett seniorkort 
mer seniorbiljett. Med seni-
orbiljetten kan du resa kost-
nadsfritt i hela den zon din 
kommun tillhör”

Medborgarförslag

Den första januari 2021 hö-
jer PostNord portot för ett 
brev upp till 50 gram med 

en krona, från elva till tolv 
kronor. 

Portohöjning

– Vi tar allvarligt på dessa 
anmälningar som inkommit 
och har tagit en kontakt med 
Avonova för att få en obero-
ende utredning utförd. Vi 
har en förhoppning om att 
åtminstone få en delrapport 
i början av december som 
kan ge oss ett helhetsunder-
lag att arbeta vidare med, 
säger Jeanette Sjölund HR-
chef i Melleruds kommun.
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På pressträff om utbildning och 
Covid-19 den 18/11 påtalar ut-
bildningsminister Anna Ekström 
klart och tydligt att citat, ”skolan 
är en arbetsplats där lärare och an-
nan skolpersonal ska kunna jobba 
hemifrån när de inte måste vara 
på plats, de regler som gäller för 
Sveriges arbetsplatser gäller också 
för skolan som arbetsplats. Det ska 
vara lätt att göra rätt också för lä-
rare.”

Fredag den 20/11 får kommu-
nens lärare och annan skolperso-
nal information om att  Folkhäl-
somyndigheten tillsammans med 
Smittskydd Västra Götaland beslu-
tat att förlänga de skärpta råden i 

Västra Götaland. För Melleruds 
kommuns anställda gäller bland 
annat att arbetsgivare bör vidta åt-
gärder för att anställda ska kunna 
följa de skärpta råden.

Det kan vara att uppmana per-
sonal att arbeta hemifrån och att 
skjuta upp tjänsteresor, konferen-
ser och andra fysiska möten. Med 
ett väldigt tydligt undantag. Lärare 
och annan skolpersonal i Melle-
ruds kommun får inte, under någ-
ra omständigheter, göra sin plane-
rings- eller mötestid hemma på sin 
egen kammare. 

Skolchefen säger nej med argu-
ment plockade ur lgr80, en 40 år 
gammal läroplan. Bland annat att 

Var är tilliten till skolans personal?

Skolans främsta och tydligaste 
uppgift är att som organisation och 
kollektivt hjälpa varje elev nå kun-
skapsmålen. Detta skall göras på 
ett för eleven individanpassat sätt. 
För detta krävs samarbete mellan 
många yrkesgrupper på skolan. 

Inom utbildningsverksamhet 
arbetar man huvudsakligen i ar-
betslag där kvaliteten på samarbete 
och dialog fungerar betydligt bätt-
re fysiskt än när var och en sitter 
hemma vilket framkommit vid 
uppföljningar av vårens nationellt 
styrande beslut. Även de sociala 
relationerna och samspelet, exem-
pelvis kroppsspråk, ögonkontakt 
och fikaprat har en betydelse för 
yrkesrollen. I vårt grunduppdrag 
finns många skrivelser som po-
ängterar vikten av samverkan på 

Svar till legitimerad lärare i Melleruds kommun

Vi inom Socialdemokraterna i 
Melleruds kommun håller helt 
med dig om att kommunen be-
höver ha ordning och reda i sin 
ekonomi. Det var en av våra led-
stjärnor under den förra mandat-
perioden när vi besatte den post du 
nu innehar.

Därför har vi aldrig kommit med 
förslag som innebär att kommu-
nen skulle behöva låna pengar till 
driften. Våra förslag ligger inom 
ram, men förutsätter att nämnder-
na verkligen håller sig inom bud-
get. Vi har däremot velat diskutera 
överskottets storlek. I en situation 
där kommunen har haft en stabil 
ekonomi i många år och har en full 
resultatutjämningsreserv kanske 
det inte behövs en ”vinstmarginal” 
på två procent. En procent kanske 
skulle kunna räcka för att verk-
samheterna ska få mer pengar och 
större möjlighet att hålla budget.

När det gäller investeringar har 
vi påpekat att en investering alltid 
följs av år med ökade kapitalkost-
nader, kostnader som drabbar drif-

Svar till Morgan E Andersson
Ett av de partier som är med och 
styr Mellerud skriver stolt på sin 
lokala facebooksida att de varit 
med och bidragit till att kommu-
nens anställda skall få en julbo-
nus på 500 kronor. Det beskrivs 
som ett led i den nya majoritetens 
strävan att göra kommunen till en 
bättre arbetsgivare. Men det krävs 
mer för att kommunen skall bli en 
bättre arbetsgivare. Med tanke på 
de många anmälningar och skri-
velser om kränkande behandling 
som inkommit från personal krävs 
ett mer långtgående arbete.

Julbonusen har tydligt två förde-
lar. För det första ger det ett erkän-
nande till kommunens många an-
ställda som jobbat hårt under detta 
märkliga år. För det andra ger det 
en vitamininjektion till det lokala 
näringslivet, vilket behövs under 
detta märkliga år.

Nackdelen är att bonusen kan 
lyfta bort fokus från det viktiga 
arbete som kommunens politis-
ka- och förvaltningsledning har 
att ta tag i den ledningsfilosofi 
som fått sex personer att anmäla 

eller tillskriva kommunen. Det är 
så många ”anmälningar” att det 
knappast kan vara en tillfällighet.

I tidningsintervjuer tycks det 
som att ingen i varken politisk eller 
förvaltningsledningen förstått att 
det är något konstigt i kommunen 
organisation. Tvärtom pekas det 
på det goda samarbetet i kommu-
nen och städar undan frågan med 
ett utredningsuppdrag. Uppdraget 
har gått till kommunens samar-
betspartner i företagshälsovårds- 
och arbetsmiljöfrågor och kallar 
det för en extern utredning. Kom-
munen har ju från början anlitat 
denna samarbetspartner för att 
inte hamna i den situation som 
man nu hamnat i. Så hur fristående 
blir då utredningen? Är inte detta 
en klassisk intressekonflikt?

Julbonusen är en vacker gest. 
Men kommunledningen borde 
ta krafttag för att se över de delar 
där ledningsfilosofin inte fungerar. 
Om en utredning krävs, så borde 
den utföras av någon utan intres-
sekonflikter i frågan.

Arbetstagaren

Förblindande 
samarbete
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Vi har 
däremot 

velat 
diskutera 

överskottets 
storlek

”

Skolchefen 
tar inte orolig 
personal på 

allvar

”
arbetslag utgör en möjlighet för 
skolpersonal att med sina olika yr-
kesmässiga kunskaper, erfarenhet-
er och personliga förutsättningar 
komplettera varandra och lärarna i 
det gemensamma arbetet för elev-
ernas bästa. 

Idag 2020, arbetar vi utifrån den 
läroplan som utformades 2011 och 
som reviderades 2019, och vi be-
finner oss i en pandemi, Covid-19. 
Till skillnad från 1980 års lärare 
har vi också en mängd tekniska 
hjälpmedel som gör det möjligt för 
oss att arbeta hemifrån utan att gå 
miste om att komplettera varandra 
i det gemensamma arbetet för elev-
ernas bästa. 

ma vid sitt eget köksbord och där-
med kunna leva upp till de allmän-
na råd som förespråkar minskad 
smittspridning. 

Skolchefen tar inte orolig perso-
nal på allvar. Skolchefen fortsätter 
hävda att lärare löper liten risk att 
bli smittade och att skolan är und-
antagen allmänna råd. Krävs det 
att en lärare eller annan skolper-
sonal avlider i Covid-19 för att vi 
ska förtjäna din tillit, Anders Pet-
tersson? 

Vi lever för att undervisa och för 
våra elevers bästa, men inte med 
livet som insats.

Legitimerad lärare, Melleruds kommun

ten. Mer pengar till kapitalkostna-
der innebär mindre till personal 
och material. Därför bör man i 
tider av ekonomiskt trångmål nog-
grant se över vilka investeringar 
man gör.

Vi välkomnar att du skriver att ni 
i majoriteten kommer att lägga för-
slag hur det ökade budgetutrymme 

kommunen verkar få inför 2021 
ska användas. Däremot är vi inte 
helt överens med dig om var det 
ska satsas. Vi ser bland annat att 
gymnasiet behöver mer pengar för 
att leva upp till kraven i skollagen, 
att det behövs personalförstärk-
ningar på Ängenäs och att det be-
hövs en satsning på att få fler legi-
timerade lärare att välja Mellerud.

Givetvis vill vi också se verksam-
hetsutveckling, men ser gärna att 
man då definierar vad pengarna 
ska användas till, som att fortsätta 
arbeta för att bli en attraktiv ar-
betsgivare, förbättra den psykoso-
ciala arbetsmiljön, fortsätta satsa 
på heltidsresan och kompetensut-
veckling.

Vi skulle välkomna en diskus-
sion mellan majoritet och oppo-
sition. Vem vet, vi kanske kunde 
komma överens om var medlen 
ska satsas, till gagn för Melleruds 
invånare.

 Michael Melby, gruppledare

Marianne Sand Wallin, ordförande

våra skolor. Lärares ensamarbete i 
skolan var orsaken till att arbets-
lagsreformen tillkom för 40 år 
sedan (LGR80) vars arbetsformer 
utvecklats i senare läroplaner. 

Måluppfyllelsen bland Melle-
ruds elever är klart under riksge-
nomsnittet på en majoritet av våra 

skolor och vårt kompensatoriska 
uppdrag i Mellerud är särskilt vik-
tigt. För bara tio år sedan placera-
de sig Mellerud som skolkommun 
på plats 290 under några år i SKR:s 
skolranking som baserades på 
skolresultat i åk 5 och 9. 

Min bedömning är att kvaliteten 

Skolchefen i Melleruds kommun 
visar ingen som helst tillit till att 
lärare och annan skolpersonal har 
förmåga att utföra sitt arbete hem-

på lärares planeringsarbete för-
sämras om den inte sker på skolan 
med tillgång till kollegor, elevhäl-
sa, rektor och läromedel. När elev-
er lämnat skolans lokaler finns det 
gott om utrymme för att klara av 
att hålla tillräckligt avstånd.

Med anledning av Covid-19-pan-
demin har varje skola i kommunen 
gjort och uppdaterar kontinuerligt 
riskbedömningar och anpassar 
verksamheten med anledning av 
dessa bedömningar. Självklart föl-
jer vi Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer och nuvarande 

beslut är förankrat med kommun-
ledningen. Om sjukläget i kom-
munens skolor förändras kommer 
nytt beslut att fattas.                 

Jag har mycket stor tillit till sko-
lorna i Melleruds kommun och 
dess personals förmåga att lotsa 
eleverna mot kunskapsmålen. Jag 
är mycket glad över den positiva 
utveckling som skolorna i Melle-
rud haft under senare år.

Anders Pettersson 
kultur- och utbildningschef
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Jag tror inte politiker är elaka 
människor, men de kan tänka i fel 
banor. Så tycker jag det var, när en 
mycket bra sjukgymnastik inte skul-
le får fortgå på grund av att de ej 
kunde anställa en arbetsteurapeut. 
Nu gör man samma misstag med 
den väl fungerande jouren på DSB. 
Jag tror att de flesta Dalslänningar 
genom åren varit mycket nöjda med 
denna inrättning för oss på Dal!

Jag tror även personalen på Näl är 
tacksam att inte även vi från Dals-
land ytterligare överbelastar er. Näl 
har alltför långa väntetider som det 
är. Dessutom uppstår förvirring 
till var man får komma, NÄL eller 
Uddevalla? 

På Bäckefors är personalen all-
tid empatisk, försöker hjälpa oss 
patienter, ser lugna och vänliga ut. 
Jag minns för några år sedan när jag 

satt på Nälakuten med min faster i 
ett rum med flera väntande. En äld-
re kvinna som inte hade någon an-
hörig med sig ropade på hjälp. Per-
sonalen låtsades att de inte hörde. 
Efter cirka en halvtimme gick jag 
fram till henne och frågade vad hon 
ville. Hon var törstig. Dock vågade 
jag inte hämta vatten till henne för 
jag visste ju inte om hon fick dricka. 
Jag är övertygad om att detta inte 

skulle hända i Bäckefors, då perso-
nalen där inte är lika stressade, utan 
har genom åren kunnat behålla sin 
mänskliga empati, som är en viktig 
faktor i omhändertagandet. 

Själv har jag tidigare själv arbetat 
44 år i vården och någonstans på 
1990-talet började vården monte-
ras ner, till skynda, skynda, använd 
skygglappar, var effektiv! Till slut 
stänger många av. För att själva 

överleva? För att visa sig duktig in-
för löneförhandlingar?  

Detta verkar personalen på 
Bäcke fors klarat hantera bra genom 
åren. Som Dalslänning och numera 
pensionär vill jag ha denna trygghet 
kvar. Tänk om, tänk rätt! Ett uttryck 
i tiden har jag förstått!

 Annica Stenberg     

Tänk om – tänk rätt!Insändare

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se Elinstallation - Service - Data - Termografering
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

-

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

KG Svets & Maskin AB
Rep. av entreprenad-, jord-  

& skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Ledig plats

Golv

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40

076-571 79 08
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En äkta Mellerudstjej

Daldrama var med och höll i en kväll under Kulturbruket-på-Dals invigningsvecka hösten 2002. 
Ska vi kalla Mia en frisk fläkt i föreställningen? Arkivbild/Susanne Emanuelsson.

Mia Palm är nog så mycket Mellerudare man kan bli. Hon 
är född här, och har, med undantag av sex studiemånader i 
Göteborg, bott här hela sitt liv. Hon säger att det som har 
format hennes liv är ”att växa upp i Mellerud, i en familj 
där man är älskad och i ett samhälle där man blir sedd, ett 
samhälle som värnar människor”.   Den kvinnan 

har inga 
spärrar och 
det är jag 
glad för

”

En ung Mia tillsammans med pappa Åke. Foto: Privat.

– Hon såg var mitt hjärta fanns. 
Jag fick förtroenden och fick växa 
i min roll.  

Så Mia skaffade sig en utbildning 
till, denna gång till beteendevetare. 
Efter den arbetade hon som  bete-
endevetare i förberedelseklass för 
invandrarelever, samt i klass och 
sedan som kurator  på Dahlstiern-
ska gymnasiet.   

Under utbildningstiden föddes 
dotter nummer två, Agnes. Paret 
hade fått rådet att inte skaffa fler 
barn efter två smärtsamma miss-
fall i sjunde månaden, ett före Thil-

da och ett efter. Men med läkarstöd 
gick det vägen.  

Musik och teater  

Musiken har alltid legat Mia varmt 
om hjärtat, från barndomen när 
hon och pappa Åke på kvällarna 
lyssnade på ”Smokerings” i radion. 
Skoltiden fylldes med musik.  

– Jag började med blockflöjt i 
trean och sedan blev det tvärflöjt 
och piccoloflöjt. Jag var med i både 
musikskolans blåsorkester och 
Åsensbruks musikkår, som båda 
leddes av Conny Westerberg.  

Mia föddes som Maria Lindblom. 
Pappa Åke var lokaljournalist, med 
målet att alla mellerudare någon 
gång skulle få se sig själv i tidning-
en. Han och mamma Ulla hade 
tidigare drivit en skoaffär på Stor-
gatans övre del. I familjen fanns 
också storebror Jonny, tolv år äldre.  

– Jag och Jonny delade rum ända 
tills han ryckte in lumpen, berättar 
Mia. Han var en väldigt snäll bror.  

Mamma var hemmafru som 
gjorde en del arbete till lokaltid-
ningen.  

– Men många mammor var 
hemma på den tiden så det fanns 
alltid barn ute att leka med.  

Som sexåring gick hon förskola 
ett par dagar i veckan i lokaler på 
Georgsgatan, i gamla brandsta-
tionen. Sedan blev det fyra skolår 
i den paviljong som låg vid Råda-
skolan, två på Centralskolan, som 
låg där förskolan Lunden nu ligger, 
och så högstadiet på Råda.  

– Jag närde en dröm att få gå mu-
sikgymnasiet i Uddevalla, men det 
blev inte så.  

I stället blev det tvåårig social 
linje i Vänersborg, följd av en på-
börjad pastorsutbildning i Göte-
borg.  

– Jag hoppade av efter sex måna-
der och flyttade hem. Jag saknade 
familjen och Mellerud. I Göteborg 
kunde man gå i timmar utan att 
träffa någon man kände.  

Förskola och  
assistentarbete  

Mia började arbeta i förskolan och 
hoppade på en ettårig barnskötar-
utbildning. I samma veva träffade 
hon Kent, uppväxt i Brålanda, men 
då boende i Vänersborg. De flytta-
de ihop efter några månader, i Mel-
lerud så klart.  

– Det fanns inte på kartan att jag 
skulle flytta till Vänersborg.  

De gifte sig och köpte hus 1990. 
Året efter kom dottern Thilda.  

Eftersom Mia alltid har gillat att 
arbeta med barn och ungdomar 
gick hon en sexmånaders assis-
tentutbildning på Dalslands sjuk-
hus. Efteråt fick hon arbete som 
elevassistent, först på Åsebro skola, 
sedan på Nordalsskolan. På båda 
hade hon Karin Andersson som 
chef.  

PORTRÄTTET

I Sjöskogen har Mia och Kent funnit sitt paradis.  
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Jag var nog 
Melleruds 

mest 
ekumeniska 

barn

”
Som flöjtlärare hade hon Stig 

Strand.  
– Han var en underbar männ

iska. Att få gå till honom och spela 
var manna för själen.  

Mia var med när Öronmat star
tades. Det första året var hon med 
i orkestern.  

– Andra året tog jag mer plats. 
Det var då jag började spexa.  

Senare startade hon Daldrama 
tillsammans med Gunilla Rub
bestad. De började med en revy på 
Templargåden som en del av Kul
turnatta. Det blev stor succé och de 
fick göra flera extraföreställningar. 
Sedan blev det en pjäs om Bråna
smeden och nyårsrevy. Hela tiden 
fick Mia fria tyglar.  

– En recensent skrev: ”Den kvin
nan har inga spärrar och det är jag 
glad för.”  

Hon var också med i en kvin

nokör ledd av Helena Rung, Kö
riös.   

konferencier åt kulturskolan, spe
lat bluesikal tillsammans med sin 
bror och hon var tillsammans med 
Lena Andersson en av de drivande 
bakom jubileumsföreställningen 
”Mellerud i våra hjärtan” 2008.  

Det senaste projektet där var när 
hon och dottern Agnes gjorde Sha
kespeareföreställningen ”Mycket 
väsen och lite verksta(d)” för några 
år sedan.  

– Det är det bästa jag gjort. Allt 
var så genomarbetat i alla delar, 
som manus, kläder, scenografi och 
rollbesättning.  

… och så kyrkan  

Tron och kyrkan har funnits med i 
Mias liv från början.  

– Jag var nog Melleruds mest 
ekumeniska barn. Jag var med i 
barnaktiviteter i Smyrna, Mis
sionskyrkan (numera Equmenia) 
och Svenska Kyrkan. Det var roligt 

för där var det ingen tävling och 
okej för alla att ta plats.  

Hon hade en rolig konfirmand
tid och var sedan själv konfir
mandledare och som tidigare 
nämnts påbörjade hon en utbild
ning till pastor.  

Att söka sig till prästyrket är nå
got som tickat hos henne länge. 
Efter en påskvandring hos Melle
ruds Kristna Center kom hon och 
Kent med i en så kallad hemgrupp 
där det gavs utrymme att diskutera 
kristen tro.  

– Jag älskade arbetet som skolku
rator, men det saknades något i 
min verktygslåda. Jag kunde inte 
använda min tro. Så jag bestämde 
att det var nu eller aldrig.  

Så nu kombinerar hon distans
studier i teologi vid Göteborgs 
universitet med en anställning i 
Melleruds Pastorat. 

– Att arbeta inom Svenska Kyr
kan är jättespännande och jag trivs 
bra.  

När hon skriver sina predikning
ar har hon två delar, först en un
dervisande del om vad det står i bi
beln och sedan en del om vad detta 
betyder för oss i dagens samhäl
le. Kunskap, pedagogik och väckel
se hör liksom ihop för henne. 

– Många har en förutfattad syn 
på kyrkan. Men den har föränd
rats, den är inte likadan som när 
folk i min ålder konfirmerades.  

Och de som njutit av Mia i scen
produktioner, eller som konferen
cier på Kanalyran eller andra ställ
en, behöver inte vara oroliga.  

– Jag har inte blivit en annan, 
men jag får använda mer av mig.  

Vi som följt henne under åren 
tackar och bugar.  

Lars Nilsson  

Kulturbruket  

Mia har också varit aktiv på Spar
banksalongens scen. Hon har varit 

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 
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Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

www.hellbergs.se

Ståldörrsfabriken i Mellerud växer och
vi söker därför följande medarbetare

PRODUKTIONSTEKNIKER

KONSTRUKTÖR

Du är en erfaren och driven person som 
ska arbeta med fortsatt utveckling av vår
nuvarande och framtida tillverkningsprocess.

Du är en engagerad och självgående 
person som är med och driver 
produktutveckling av nya och befintliga dörrar.

För rekryteringen av dessa tjänster 
samarbetar vi med Jobbakuten. 

Läs mer om tjänsterna på 
www.jobbakuten.se

KVALITETS- & MILJÖANSVARIG

Du är en erfaren och strukturerad person som 
ska driva förbättringsarbete, rutiner och 
processdokumentation i vår tillverkning.

Höghedens slalomklubb 
väntar på kyla och snö 
för att komma igång 

med verksamheten. 
Under tiden arrangerar 
klubben barmarksträ-

ning i hemmabacken på 
Åmåls Skicenter i Eds-
leskog.

Barmarksträning i Högheden

Höghedens slalomklubb kör barmarksträning så att ungdomarna kan hålla igång trots snöbristen. Foto: Privat.

MELLERUD
SPF Mellerudsbygden 
anordnade en oriente-
ringsrunda med anled-
ning av Världsdiabe-
tesdagen.

Lördag den 14 november 
samlades några 65-plussa-
re på torget i Mellerud för 
att gå en orienteringsrunda 
med frågor om bland annat 
diabetes. Rundan gick runt 
på Melleruds gator i mycket 
vackert väder. 

Det var en fin idé av Mel-
leruds SPF-seniorer att an-
ordna en aktivitet där man 
kunde hålla avstånd, men 
ändå umgås i dessa pande-
mitider. Naturligtvis lotta-
des det ut fina priser, bland 
annat fick de 25 första en 
vegetarisk helgsupé. 

Text och foto: SPF:s webmaster

Orienteringsrunda i centrala Mellerud

Ordförande Stig Larsson pekar ut hur rundan går tillsammans med ansvarig arrangör Lennart Magnusson.  

Här är några av deltagarna som väntar på att klockan skall slå 10.00 och promenaden börjar.

Kroppefjälls IF meddelar 
på sociala medier att man 
beslutat att ställa in det tra-
ditionella knytkalaset på 
Trettondagsafton den 5 ja-
nuari 2021, då det var tänkt 
att Ljaps skulle spela. Anled-
ningen är den rådande pan-
demin.

Dansen med Streaplers 
den 19 mars 2021 ligger 

fortfarande kvar, men klub-
ben följer utvecklingen och 
återkommer om de kan ar-
rangera dansen eller inte. 

Kroppefjälls IF kan dock 
meddela att Sveriges mest 
populära dansband kommer 
till Mellerud nästa höst. Den 
6 november har KIF bokat 
in Donnez.

Inställt knyte

Fram till och med vecka 
45 hade 893 dödsfall bland 
personer med bekräftad 
covid-19 rapporterats i Väs-
tra Götaland (baserat på 
data från 2020-11-10). 

Medelåldern bland döds-
fallen var 82 år och 57 pro-
cent av de avlidna var män. 

Totalt har cirka 89 procent 
av dödsfallen inträffat bland 
personer 70 år eller äldre. 
Avlidna personer under 50 
år redovisas inte per ålders-
grupp och kön med hänsyn 
till sekretess då det rör sig 
om få fall i de olika ålders-
grupperna.

Avlidna i regionen

Kommun Antal (statistik till 
och med vecka 46)

Förändring sedan 
förra veckan

Bengtsfors kommun 95 +6
Dals-Eds kommun 91 +10
Färgelanda kommun 83 +14
Melleruds kommun 75 +4
Åmåls kommun 138 +28

Antal fall av covid-19
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.

Barmarksträningen anord-
nas på lördagar fram tills 
nya direktiv kommer. Klub-
ben välkomnar alla som är 
intresserade att delta, det 
blir bland annat löpträning 
och styrketräning.

–Det är våra aktiva med-
lemmar som ansvarar för 
träningen. Nu på lördag 28 
november kommer vi för-
utom att anordna barmark-
sträning att berätta om klub-
bens verksamhet och hur vi 
tränar, säger Ulf Godtman, 
ordförande i slalomklubben.

Klubben har ett 100-tal 
medlemmar, varav 20-25 
tränar aktivt. Sju-åtta styck-
en, födda 2005 eller senare, 
tävlar.

– Vi planerar för fullt inför 
säsongen. Kommer bara ky-
lan så lägger vi snö i backen, 
konstaterar Ulf Godtman.

Susanne Emanuelsson
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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

Glasmästare

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Friskvård

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Stenhuggeri

GRAVSTENAR 
tillverkning – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
Brålanda

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Bildelar

Foder

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
65:-/bal • 1100:-/pall

inkl. moms

.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

Entreprenad

Håkan 070-334 50 02

Callhs
Åkeri & Entreprenad AB

Grus- & 
maskintransporter

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

 annons@mellerudsnyheter | 0530-125 40

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

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

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

 RADANNONSERING FÖR  
PRIVATPERSONER & FÖRENINGAR

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.

Annonsera i  
Melleruds Nyheter

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

säljes

• 4 st bra dubbdäck 
195/65.15 på lm-fälgar till V50, 
1200 kr. Vard. ef. 16 + helg.  
Tel 070-539 54 24,

Vitsippa i november

Den 11 november hittade Inga Eklund en stor och präktig vitsippa växande mitt 
på en skogsväg vid Garverud på Hjortens udde. En effekt av den varma hösten? 
Foto: Inga Eklund.
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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

     

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12 13

Melodikrysset v.48 - 28 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. 48 – 28 november

Vår älskade Mor

Ann-Sofie
Larsson

* 19 februari 1931

har i dag lämnat oss
släkt och vänner i

stor sorg och saknad.

Frändefors
13 november 2020

Jan
Tommy

Se, Jesus är ett 
tröstrikt namn
och i all nöd 

vår säkra hamn.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i familjekretsen.
Tänk gärna på en gåva till

valfri minnesfond.
Blixt Begravningsbyrå.

Vår älskade

Stefan Buza
* 6 augusti 1935

har efter en tids sjukdom
stilla lämnat oss idag,
oändligt saknad men i 

ljust minne bevarad

Halmstad 
10 november 2020

BARBRO
Peter  –  Marija
Thomas  –  Lisa

Sophie
Barnbarn

Övrig släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat
 så varmt för de dina 
Och ögon som vakat 

och strålat så ömt
Har stannat och slocknat

till sorg för de dina
Men vad du har gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsakten äger rum
i stillhet inom den närmsta

familjen. Tänk gärna på
Cancerfonden 

tel. 010-199 10 10.

"Tänd ett ljus" för Stefan på
jfsvensson.se

V  edakslä rå

C ailice  D  nilha
* 3 o rebotk  1 979   

h pmak sdit gnål ne retfe ra  
o  ni tanmos modkujs hc

10 n rebmevo  2  020

S  avlA ,nomi
K  NAITSIR

P  appa
M  romro

F cirder   hco A  acilegn
T  ajliT ,ymmiT .edli
S tkäl   hco v  rennä

M   tkcär rah amma
u  nednah t

C  ned tattaf rah ailice
O   ardna ned åp hc

s  nednarts nadi
m  negi ed satö

B i mur regä negninvarge  
k  .etsamrän ed va nester
H ennim sailiceC anräg arde  
m FI orbesÅ llit avåg ne de  
v dem kräm ,0424-267 gB ai  
C nednofrecnaC llit ,ailice  
v   es.sunof.rodissennim ai

V  edakslä rå

B onur  L  nédi
* 25 j inu  1 639   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

17 n rebmevo  2  020

A  ATIN
J sano   hco T  ani

S  allim
M eira   hco P  kirta
F  alleriM ,appili
S tkäl   hco v  rennä

V  !gid rakslä i

B tehllits i reks negninvarge  
m  .nejlimaf etsamrän de
H ennim sonurB anräg arde  
g avåg ne aknäks tta mone  
t aiv nednofremiehzlA lli  
m  es.sunof.rodissenni

DÖDSFALL PREDIKOTURER

Till Minne
Vår eldsjäl

Cecilia Dahlin
har lämnat oss i stor 

sorg och saknad.
Du kommer att lämna 

ett enormt tomrum efter 
dig som inte går att fylla, 

men vi kommer alltid 
komma ihåg allt positivt 
du bidragit med till hela 

föreningen.
Åsebro IF

V  edakslä rå

A rednaxel  
A  nossredn

* 24 m ja  1 599   

h  sso tanmäl tgitsah ra
i  dankas hco gros rots 

14 n rebmevo  2  020

M amma   hco C  seal
V  nellE ,ylloM ,niblA ,rotki

P appa   hco F  adir
M  sumsaR ,eneleda

E  ailim
S tkäl   hco v  rennä

E   ,eralges masne n
p  nettav apujd revö gäv å

F   dniv hco vah annäk tta rö
e  gnåg atsis n

A   ,ronretnal atkcäls dem tt
s   nettan atsis ned i ni alge
N  tivilb rah gad stevil rä
s  noravllit hco ,gninmyk

f  gnårt rö
S mos ,anräjts ne mo  
v  nelmih revö rardna

Ä   ,gäv åp nah r
p  .stalges atsis nis å

B nesterk i reks negninvarge  
a   .etsamrän ed v
H srednaxelA anräg arde  
m   llit avåg ne dem enni
S tepaksllässgninddäröj  
v  es.sunof.rodissennim ai

V  kcat tmra
t ttäs akilo åp mos re alla lli  

h  eräk råv tardeh ra
 

R "nratoS" enu  
J  nossna

v hco gnågtrob snah di  
b  .gninvarge

B  ORBRA
T  nakåH ,regoR ,samo

m  rejlimaf de

Alexander 
Andersson
Vi saknar dig!

Grabbarna

SORGTACK

DÖDSFALL

MELLERUD
Smyrna: Fre 18 Fredax, 
barnsamling. 
Equmeniakyrkan: Sön 11 
Gudstj. som sänds via Face-
book. Tis 18 Scout. 

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

Hipp hipp hurra för 40-åringen!
27/11 har Annelie Olssson (f.d Jansson)
varit ute och cyklat i hela 40 år. Det 
till trots att hon inte är en dag över 
20. Tänk vad vi är stolta över alla cy-
kelturer du trampat dig igenom i livet. 

Stort grattis önskar mamma,  
pappa & systrar med familjer

Grattis

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

Vem vill du 
gratulera?

V  eratebradem hco näv rå

C ailice  D  nilha
*  9791 rebotko 3 

†  0202 rebmevon 01 
 

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

D  sso sattaf u

A åp anretarmakstebr  
H  nedråvme

BRÅLANDA
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Mån-fre 18 Gemensam 
bön för Brålandabygden i 
Equmeniakyrkans entré. 
Sön 11 Gudstj. på webben. 
Se hemsidan och instagram; 
equmeniakyrkansodradal.se.
Brålanda: se annons sid 2. 
Gestad: se annons sid 2. 
Sundals-Ryr: se annons 
sid 2.
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 Ad-
ventsmässa, Andreas Jåtby 
trumpet, Daniel Westin. Be-
gränsade platser, möjlighet 
till förbokning. Kyrkan är 
öppen mellan 10-13. Mån 
14.30 Måndagskaffe med an-
dakt. Bön i fsh varje mån-fre 
kl. 12.

Ge någon veckans ros!
Kontakta oss på mail
annons@mellerudsnyheter.se
eller ring 0530-125 40
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Sapphultsgatan 6-8, Mellerud  
0530-444 40
Mån-fre  9-18, Lör 10-14  
 

www.roybil.se  •  info@roybil.se

Förbrukning 147 Wh/km (WLTP). CO  0 g/km (WLTP). Bilen på bilden visas med extrautrustning. Pris exkl. ev. metalliclack. Vi 
reserverar oss för pris ändringar och ev. tryckfel. Gäller KONA electric 64 kWh. Räckvidden påverkas av körmönster, temperatur 
utomhus, användande av utrustning som aircondition och sätesvärme m.m. Fr.o.m. 06/2020 produktion har KONA electric 
en up pgraderad räckvidd från 449 km till 484 km (64 kWh batteri). Dragvikt upp till 300 kg (bromsat och obromsat släp) samt 

 .navo tesirp i dankärni je rä nesunobtamilK .tetekapirettab röf mk 000 061 relle itnarag irettab srå 8 .gnintsaleb lakitrev gk 001
Klimat bonus beslutas och utbetalas av Skatteverket.

KONA Electric:
• Med möjlighet för dragkrok
• Räckvidd upp till 484 km
• Klimatbonus 60 000 kr

Pris från 424 900 kr

 Uddevalla 
 4,   

Tlf. , info@

JUST NU!
Service & Vinterhjul 

på köpet* 
Värde upp till 25.000 kr

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12. Erbjudandet kan ej 
kombineras med andra avtal eller rabatter

Förbrukning 147 Wh/km (WLTP). CO 0 g/km (WLTP). Bilen på bilden visas med extrautrustning. Pris exkl. ev. metalliclack. Vi reserverar oss för pris ändringar och ev. tryckfel. Gäller KONA electric 64 kWh. Räckvidden påverkas av körmönster, tem-
peratur utomhus, användande av utrustning som aircondition och sätesvärme m.m. Fr.o.m. 06/2020 produktion har KONA electric en uppgraderad räckvidd från 449 km till 484 km (64 kWh batteri). Dragvikt upp till 300 kg (bromsat och obromsat 
släp) samt 100 kg vertikal belastning. 8 års batteri garanti eller 160 000 km för batteripaketet. Klimatbonusen är ej inräknad i priset ovan. Klimat bonus beslutas och utbetalas av Skatteverket.

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 Skavlan 
12:30 Dips 
12:55 Årets sockerbagare 
13:55 Målet är målet 
14:55 Vad ska en fattig flicka 
 göra? 
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 Lerins sommarö 
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 

08:30 Tanja och dövas 
 Europa 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Drömmen om Bali 
16:45 Proffs på en dag 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus 
18:30 Sanningen om kolhydrater 
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 
02:10 Tanja och dövas Europa 

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 
00:55 Law & order: Special 
 victims unit  
01:55 Agatha Raisin 
02:55 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 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  
01:55 Agatha Raisin 
02:55 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 En bondes längtan 
11:00 Michael Nyqvist – ett 
 porträtt 
12:00 Första dejten 
12:30 Uppdrag granskning 
13:30 Svenska nyheter 
14:00 Lerins sommarö 
15:00 Columbo 
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: Idomeni 
00:00 Svenska nyheter 
00:30 Tjuv och polis 
01:30 Amningsrummet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

08:30 Tanja och dövas 
 Europa 
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 Min röst: Minun ääni 
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 Nazismens födelse 
19:25 Vinterliv 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Corona special 
20:30 Perfektion 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Pili 
23:35 Samernas tid – sydsamiska 
00:35 Good gaming 
00:50 Proffs på en dag 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 
02:10 Tanja och dövas Europa 

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 
23:10 Mr & Mrs Smith 
01:35 Get Shorty 
03:50 En plats i solen: Vintersol 

08:30 Tanja och dövas 
 Europa 
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 Nazismens födelse 
19:2 5Vinterliv 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Speglingar 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 A most violent year 
23:45 Louis Theroux: Miamis
 megafängelse 
00:45 Värsta listan 
01:15 Kulturveckan 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 
02:10 Tanja och dövas Europa 

06:00 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa 
 med Sofia 
09:30 Slappna av med Ulrika 
09:40 Sverige! 
10:10 Arkitekturens pärlor 
10:20 Tjuv och polis 
11:20 Målet är målet 
12:20 Skidor: Världscupen 
14:20 Dips 
14:45 Kevlar 
15:00 Columbo 
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 På spåret 
21:00 Skavlan 
22:00 Dips 
22:25 The sinner 
23:10 Rapport 
23:15 Michael Nyqvist – ett 
 porträtt 
00:15 I klimatets spår 
01:15 Första dejten 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 

06:00 Fråga doktorn 
06:45 Bryssel calling 
07:15 Uppdrag granskning 
08:15 Engelska Antikrundan 
09:15 Vinterstudion 
09:40 Skidor: Världscupen 
10:55 Vinterstudion 
11:00 Skidskytte: Världscupen 
12:40 Vinterstudion 
12:45 Skidor: Världscupen 
14:15 Vinterstudion 
14:20 Skidskytte: Världscupen 
16:00 Vinterstudion 
16:25 Handboll: Träningslands-
 kamper 
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 The talented mr Ripley 
00:25 Medan vi lever 
04:45 Strömsö 
05:15 Go’kväll 

09:00 Universitetets
 djursjukhus
09:30 Modern och dottern 
12:00 Proffs på en dag 
12:30 Finska ögonblick i Sverige 
13:00 Min röst: Minun ääni 
13:30 Drömmen om Bali 
14:00 Domedagen 
14:30 Under klubban, Se upp 
15:30 Ekonomibyrån 
16:00 Rapport, 16:05 Du är här! 
16:30 Med uggla och falk i
 monitorn  
16:55 Doktor Jack och 
 Mr Nicholson 
17:50 Handboll
18:30 Kulturveckan 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Johannes på Staatsballett
20:05 Kulturstudion 
20:10 Att bota Albrecht 
20:15 Fem danser av TM Rives 
20:20 Nino och Julia 
20:25 Kulturstudion 
20:30 Fem danser av TM Rives 
20:40 Gatha – en pilgrimsresa 
20:55 The listeners – danskortis 
 med Cullberg 
21:05 Fem danser av TM Rives 
21:10 Kulturstudion 
21:15 Sommarkonsert 
22:45 Erkännandet, Ungar 
00:15 Utrikesbyrån , Perfektion 
01:15 Du är här!, 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 Journal 64 
00:40 Krocken 
02:25 Be cool 
05:00 Dr Phil 

06:00 Strömsö 
06:30 Hundra procent bonde 
07:15 I klimatets spår 
08:15 På spåret 
09:15 Engelska Antikrundan 
10:15 Vinterstudion 
10:30 Skidskytte: Världscupen 
11:50 Skidor: Världscupen 
12:25 Vinterstudion 
12:50 Skidor: Världscupen 
13:40 Skidskytte: Världscupen 
14:55 Vinterstudion 
15:25 Handboll: Träningslands-
 kamper 
17:25 Anslagstavlan 
17:30 Dips 
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 

08:00 Jag är Sarah 
09:00 Speglingar 
10:00 Gudstjänst 
11:00 Johannes på Staatsballett 
12:00 Att bota Albrecht 
12:05 Fem danser av TM Rives 
12:10 Nino och Julia 
12:15 Fem danser av TM Rives 
12:25 Gatha – en pilgrimsresa 
12:40 The listeners – danskortis 
 med Cullberg 
12:50 Fem danser av TM Rives 
12:55 Sommarkonsert 
14:25 Doktor Jack och 
 Mr Nicholson 
15:20 Utrikesbyrån 
15:50 Beppes smakresa 
16:00 Rapport, 16:05 Du är här! 
16:30 Perfektion 
17:00 Alors grammaire!, Glöd 
17:24 Kortfilmsklubben
17:43 Nyfiken på Sverige 
18:00 Vetenskapens värld 
19:00 Världens natur
19:50 Klipp ur Strömsö 
20:00 Min sanning 
21:00 Aktuellt, 21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån
23:00 Gudstjänst 
00:00 Ekonomibyrån 
00:30 Limboland 
01:00 Nåt måste göras 
01:30 Du är här! 
01:55 Universitetets djursjukhus

06:00 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Så mycket bättre 
13:20 Grand designs Sverige 
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: 
 Mordbrännaren 
01:05 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 CSI 
00:00 Hawaii five-0 
00:55 Law & order: Special 
 victims unit  
01:55 Agatha Raisin 
02:55 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 
18:5 0Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Jul med Ernst 
21:00 Kalla fakta 
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 
01:55 Agatha Raisin 
02:55 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 Jul hos Claus 
11:40 Anslagstavlan 
11:45 Sverige! 
12:15 Tjuv och polis 
13:15 Skavlan 
14:15 På spåret 
15:15 Hoppsan! 
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 Körlärare sökes 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Fotbollsstudion 
23:00 Tic tac 
00:30 The sinner 
04:45 Sverige idag 
05:15 Hundra procent bonde 

08:00 Alors grammaire! 
08:18 Glöd 
08:24 Kortfilmsklubben
 – samiska
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 Speglingar 
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 Glöd 
23:20 Se upp 
23:50 Agenda 
00:35 Utrikesbyrån 
01:05 Nu blir vi sambor 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

08:00 Sapmi sessions 
08:30 Tanja och dövas
  Europa 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Agenda 
17:00 Här är mitt museum 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Under klubban 
18:30 Nazismens födelse 
19:25 Vinterliv 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Corona special 
20:30 Proffs på en dag 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Manhunt 
23:05 Min röst: Minun ääni 
23:35 Speglingar 
00:35 Min sanning 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 
02:10 Tanja och dövas Europa 

06:00 Morgonstudion 
07:15 Julkalendern: Mirakel 
07:30 Rapport 
07:38 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa med Sofia 
09:30 Julkalendern: Mirakel 
09:45 Vem vet mest? 
10:30 Hundra procent bonde 
11:15 Rättighetsbärarna 
11:45 Idrottens himmel och ... 
12:15 Fatta historia 
12:30 Lerins sommarö 
13:30 Våra barns hemliga liv 
14:30 Fråga doktorn 
15:15 Fotbollsstudion 
15:45 Från vinterviste till 
 sommarfjäll
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
19:00 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Terje 
21:00 Bryssel calling 
21:30 Veckans brott 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Första dejten 
23:00 Musikkalendern 
23:05 Amningsrummet 
23:25 Våra barns hemliga liv 
00:25 Skavlan, ++Sverige idag 
05:30 Go’kväll 



Få koll på ditt brandskydd  
      innan 1-a advent!

494:–
Pris gäller v 48 – 50

Brandsläckare

89:–
Pris gäller v 48 – 50

Brandvarnare

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

Öppettider
Vard. 10-18
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Julpapper

Allväders-
stövlar

Fodrade 
regnkläder

149:-
Byxor

199:-
Jacka

Varuhuset fullt med julens tillbehör

199:-

25:-
3 för 

Adventsljusstakar

99:-
/st

Från

Lev livet lite grönare
Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-17, sönd 11-16 

Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se
Annonsen gäller t.o.m. 29/11 2020. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Röd Julstjärna 3–4 grenar ø11 cm kruka. Ord. pris 39,90

2990

Julgranar i stor 
sortering

129:-
Hyacint, 3-plants 
ø12 cm kruka. Köp till mossa 
och kruka. Ord. pris 49,90

2990

Röd amaryllis 
2 stänglar 
ø11,5 cm kruka.

3990
Från

 Stor sortering 

 av julstjärnor 

Lev livet lite grönare
Stadxxxxxxxx   Adressxxxx xxxxxxxx. För öppettider besök www. blomsterlandet .se

Pris avser växt om inget annat anges.  www.blomsterlandet.se

Röd Amaryllis, 2 stänglar ø11,5 cm kruka. Ord. pris 39,90

2990

Julgranar i stor 
sortering

129:-
Hyacint 
Välj bland flera färger. 
Ord. pris 14,90/st

2 FÖR 25:-
Kronljus, 30-pack
Brinntid ca. 6,5 timmar. 
Ord. pris 99:-

7990
 100% stearin Från

Lev livet lite grönare
Stadxxxxxxxx   Adressxxxx xxxxxxxx. För öppettider besök www. blomsterlandet .se

Pris avser växt om inget annat anges.  www.blomsterlandet.se

Rödgran från 129:-
Kungsgran från 249:-

DALSKOG
Jordmassor från ett byg-
ge i Partille har tippats på 
en industritomt i Dalskog. 
Jorden innehåller res-
ter av den invasiva ar-
ten parkslide, ett fruktat 
ogräs, flera meter högt, 
som sprider sig med rot-
skott och är nästan omöj-
ligt att utrota.

Jordmassorna är nu ett ärende 
hos Dalslands Miljö- och en-
ergiförbund. Dan Gunnardo, 
chef för förbundet, säger att 
fastighetsägaren uppgett att 
han har för avsikt att använda 
jordmassorna som fyllnad inför 
att hårdgöra en yta på området 
som används för olika verksam-
heter.

– Vi har tagit ett beslut där 
vi förbjuder fortsatt hantering 
av jorden tills vi sett över be-
hovet av åtgärder. Parkslide 
är inte reglerad som invasiv i 
lagstiftningen, det finns enbart 
allmänna rekommendationer, 
men man måste vara försiktig, 
betonar han.

Förbud tills beslut tas

Länsstyrelsen rekommenderar 
att lämna uppgrävda rötter till 
återvinningen där de bränns 
upp. Efter att plantor grävts bort 
bör marken täckas med presen-
ning i flera år. Täckningen mås-
te var heltäckande, även genom 
små glipor tar sig rotskotten ut.

I torsdags var Dalslands Mil-
jö- och energiförbund på plats i 
Dalskog och träffade fastighets-
ägaren. Det mesta av jorden 
ligger i en hög, det handlar om 
300- 400 kubikmeter, som hann 
tippas av innan hanteringen 
stoppades.

– Nu försöker vi bedöma vad 
som bör göras för att försegla 
ytan. Förbudet gäller tills vi har 
ett beslut om det och naturligt-
vis försöker vi få till ett nytt be-
slut så fort som möjligt. Det är 
olyckligt att det inte finns mer 
tydliga riktlinjer för hur park-
slide ska hanteras, säger Dan 
Gunnardo, Dalslands Miljö- 
och energiförbund.

Jordmassor med parkslide tippades i Dalskog

Jordmassor från ett bygge i Partille, innehållande delar av parkslide har tippats i Dalskog. Nu är hanteringen stoppad tills beslut om åtgärder tagits. 
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se




