
VECKA 49 2020NR 45 • ÅRG 27
k-bygg.se

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

18,59 kr/m. Gäller t.o.m. 2020-12-31

169:-
per m2

Interiörpanel 
Finsågad springpanel

Svenska kyrkan och Melleruds pastorat uppmanar allmänheten att köpa presentkort i våra lokala butiker, dessa samlas sedan in och skänks till behövande i kommunen.  
Från vänster: Helén Eriksson, diakon, Cina Walterlin, församlingsassistent, Emma Gustavsson, diakon och Mia Palm, prästkandidat. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 5 –
Oro bland skogsägare
Sista sidan

Oklart om stiftelse
Sidan 6

Skolan som ställer om
Sidan 3

Mellbo vill bygga 14 lägenheter
Melleruds Bostäders (Mellbo:s) vd Erik Josefsson avslöjar att det kommunala bostadsbolaget jobbar för att hitta ett 
alternativ för att producera fler bostäder. Det handlar om 14 nya lägenheter, men han vill i dagsläget inte avslöja var 
de i så fall kommer att vara belägna. Dock kommer man att riva två slitna fastigheter i centrala Mellerud, med tanke 
på framtida byggnation. En fastighet ligger på P.D Lundgrensgatan 11 och en på Storgatan 51.

– Sidan 4 –

Presentkort 
till utsatta

Priserna gäller måndag 30/11– söndag 6/12 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

KLUBBPRIS5995
/kg

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 
12%, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 49

Toalettpapper, 
hushållspapper
Fixa, gäller vitt, gäller ej De luxe, 4-6 
pack, jfr-pris 31,20-32,84/kg.

Apelsiner
Spanien, klass 1.
Max 5 köp/hushåll/vecka 49

Bacon
Garant, gäller skivat, tärnat,
140 g, jfr-pris 57,14/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 49

8 :-
/st

Kaffe
Garant, malet, flera sorter, gäller ej 
ekologiskt, 450 g, jfr-pris 44,44/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 49

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, flera sorter, 800-900 g,
jfr-pris 36,67-41,25/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 49

20:-
/st

20:-
/st

99:-
3 för

KLUBBPRIS

10:-
/kg

KLUBBPRIS
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GRAFISK PRODUKTION

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

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

www.mellerudsnyheter.se

ANNONSBOKNING

Christina Svensson Callh  
christina@mellerudsnyheter.se 
0530-74 50 62, 072-402 24 62

REDAKTION

ANSVARIG UTGIVARE 
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
0530-74 50 65, 072-402 24 60

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

Mellerud

Bäckefors

Brålanda

Tösse

Frändefors

UPPLAGA

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

TEL. VÄXEL 0530 - 125 40
Storgatan 20, 464 31 Mellerud

TRYCK
Borås Tidning Tryckeri AB

DISTRIBUTION
Tidningen distribueras av Posten. 
Om tidningen uteblir:  
Ring: 0530-125 40

Vad vill du bli 
när du blir stor?

Barnpanelen 
från Åsens skola

Alva Stewart, 6 år 
– Tandläkare. Tycker om att 
laga saker. 

Celina Moll, 7 år 
– Lärare för små barn, för det verkar 
kul. 

Lucas Fors, 6 år 
– Fotbollsproffs för jag älskar fotboll. 

Ludvig Gustavsson, 8 år 
– Jobba på Brandts precis som 
pappa.

070-567 60 32

Du vet väl att..

Mellerud

vi bistår med enklare 
hörselhjälp och säljer 

billiga batterier och filter 
till medlemmar.

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

Helrekond. 25%
Välkommen att boka tid  

Melleruds bilvård

rabatt
Bil, husbil, husvagn, båt
Ord.pris från 3500:-
Gäller t.o.m. 31/12- 20

Harriets keramik 
Presentbutik

Onsdagar och torsdagar kl. 16-18
Andra advent kl. 11-17

Välkommen till Vena kvarn!

Melleruds Nyheter 
testar QR-koder till swish

 

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.

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 

2-9 december 2020
Andra söndagen i advent - ”Guds rike är nära”

Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

INSPELADE GUDSTJÄNSTER ENLIGT OVAN
Sön 6/12 11:00 Gudstjänst, Pär-Åke Henriksson
   Swishnummer för kollekt: 123 305 29 90

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 6/12 10-12 Erikstads kyrka, Öppen kyrka enligt ovan

HOLMS FÖRSAMLING
Ons   2/12 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19
Tor   3/12 10-11 Enskild nattvard med drop-in i Kyrkans Hus,  
   Pär-Åke Henriksson
Tor 3/12 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Sön 6/12 13-15 Kyrkans Hus, Öppen kyrka enligt ovan 
Ons 9/12 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sammanlyst med övriga församlingar

ÖRS FÖRSAMLING
Sön   6/12 09-11 Örs kyrka, Öppen kyrka enligt ovan FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färska räkor helt kilo 149:- 

Handskuren torskfilé helt kilo 149:-

Årsmöte

endast digitalt

  
Rotary
Mellerud

Måndag 7/12

Tipsa oss!
Stort som smått, positivt eller negativt!

Har du en idé eller ett tips som du tror kan intressera fler? 

Kontakta Susanne 
susanne@mellerudsnyheter.se | 0530 - 74 50 65
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Kulturskolan i Mellerud ställer 
inte in nu i pandemitider, utan 
anpassar verksamheten till 
verkligheten.

– Vi vill nå ut till allmänheten på det 
här sättet, genom att visa upp vad 
vi erbjuder och vilka lärare vi har,  
istället för att ha våra traditionella 
instrumentvisningar som ställts in på 
grund av covid-19. Detta kan ske tack 
vare ett bra samarbete med Melleruds 
Nyheter. Vi ger nu inga stora konser-
ter, utan små med max åtta deltagare. 
Dessutom lottar vi ut ett par hemma-

konserter, som tidningen skrivit om 
tidigare, säger Clas-Göran Janson, 
rektor på Kulturskolan i Mellerud.

Musikläraren Daniel Olsson avslö-
jar att Kulturskolan gör en film där 
samtliga lärare presenterar sig och 
sina instrument. Filmen ska visas för 
grundskolans elever, men läggs även 
upp på Kulturskolans hemsida.

Du kan också skanna QR-koden i 
annonsen nedan för att komma dit.

Grundverksamheten löper på som 
vanligt, dock med mindre grupper. 
All ensembleverksamhet med fler än 
åtta deltagare är inställd.

Men det finns platser kvar på lek-
tioner av flera av instrumenten.

– Musik är en viktig del i uppväxten 
och det finns något för alla i Kultur-
skolans verksamhet. Vi är glada över 
att kunna erbjuda ett såpass brett ut-
bud med ett koncept vi står för, allt 
från mode/design till trummor, säger 
Clas-Göran Janson.

– Nu är ett perfekt tillfälle för den 
som haft en dröm att lära sig spela 
ett instrument, understryker Daniel 
Olsson.

Susanne Emanuelsson

Vi ställer inte in – vi ställer om

Olle Dahlén
Lärare i klarinett, tvärflöjt, 
saxofon och blockflöjt. Till 
Kulturskolan i Mellerud 
kom Olle denna terminen. 
Det finns plats för fler elever. 
Olle jobbar en dag i veckan 
i Mellerud. Olle brukar vara 
med på scenen på Kultur-
bruket två gånger om året 
då han spelar saxofon och 
tvärflöjt med kompbandet 
till kören Song of Joy. 

Jonathan Bryntesson

Lärare i bas, trummor samt 
musik på dator. Här finns le-
diga platser. Han har jobbat 
i Mellerud i 15 år. Mycket 
musikskapande sker idag via 
datorn. Jonathan ska försö-
ka involvera spelinstrument 
med musik genom att even-
tuellt köpa in tv/dataspelet 
Rock Smith.

– Det är som Guitar Hero 
fast med riktiga instrument.

Sara Sannebro

Klasslärare samt lärare  i 
musikdrama. På kursen mu-
sikdrama sätter eleverna upp 
föreställningar innehållande 
sång, dans och/eller teater. 
På grund av pandemin på-
går ingen kurs, men målet 
är att göra både mindre och 
större föreställningar.

Gun-Britt Gustafsson
Undervisar i sång, till vå-
ren även sångensembler 
(om restriktionerna till-
låter). Sångpedagog sedan 
1984. Arbetat i drygt 34 år 
på Kungliga Musikhögsko-
lan i Stockholm. Nu jobbar 
hon halvtid där och halvtid 
på Kulturskolan i Mellerud. 
Från höstterminen 2021 
finns Gun-Britt i Mellerud 
på heltid.

Cici Albinsson
Förstelärare som jobbar 
halvtid på Kulturskolan med 
brassinstrument (trumpet, 
valthorn, trombon, bary-
ton, tuba) och halvtid som 
musiklärare på Åsebro skola 
och Nordalskolan. Brasslä-
rare i Mellerud sedan 2008. 
Har 20-25 elever plus en-
sembler (när restriktionerna 
tillåter). Ensemblerna deltar 
ofta vid olika event.

Tommy Christensen
Pianolärare på Kulturskolan 
sedan 2015. Ofta tas elever-
na emot en och en och det 
är fortfarande kö till lektio-
nerna. Tommy är noga med 
att vädra och torka av tang-
enterna mellan lektioner-
na. Först får eleven lära sig 
grunderna i pianospel samt 
noter.

– De får också själva välja 
låtar de vill spela, exempel-
vis från Spotify.

Philip Runsteen

Lärare i fiol och cello sedan 
tre år. Några platser finns le-
diga efter årsskiftet. Philips 
huvudinstrument är viola/
altfiol. Han har gått kandi-
dat på Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm som mu-
siker samt tagit en master i 
symfoniskt orkesterspel.

Lars Pihlström
Gitarrlärare som även har 
små ensembler igång. Då 
består gruppen av cirka sex 
elever som håller avstånd. 
Lars har jobbat på Kultur-
skolan i 20 år och har idag 
40-45 elever totalt. Gitarr är 
ett populärt instrument och 
det är idag kö till lektioner.

– Jag försöker plocka in 
elever från årskurs tre, är de 
yngre blir gitarren ofta för 
stor att hantera för dem. 

Baryton
Lärare: Cici Albinsson

Block�öjt / Tvär�öjt
Lärare: Olle Dahlén

Cello
Lärare: Philip Runsteen

Dans
Lärare: Helen Ridal Hultén,
               Maria Lobova

Elbas / Kontrabas
Lärare: Jonathan Bryntesson,
               Peter Halvordsson

Fiol / Violin
Lärare: Philip Runsteen,
              Clas-Göran Janson

Gitarr
Lärare: Lars Pihlström,
              Jonathan Bryntesson

Horn / Valthorn
Lärare: Cici Albinsson

Klarinett
Lärare: Olle Dahlén

Piano
Lärare: Tommy Christensen

Saxofon
Lärare: Olle Dahlén

Slagverk / Trumset
Lärare: Jonathan Bryntesson,
              Peter Halvordsson

Sång
Lärare: Gun-Britt Gustafsson

Trombon
Lärare: Cici Albinsson

Trumpet
Lärare: Cici Albinsson

Viola
Lärare: Philip Runsteen

Musik på dator
Lärare: Peter Halvordssonm

Ringa in de instrument du är intresserad av att spela!  Fyll i info till höger, klipp ut blanketten och posta till: Melleruds Kulturskola, Box 74, 464 22 Mellerud 

Avgifter
Instrument-undervisning Barn: 330 kr/termin, Vuxna: 1 440 kr/termin
Dans-undervisning: 500 kr/termin,  Instrumenthyra: 180 kr/termin
Nyanmälda har möjlighet att prova på två lektioner innan avgift
debiteras. För mer info se: www.mellerud.se/kulturskolan

För anmälan till dans se mer info nedan eller skicka
ett mail till kulturskolan@mellerud.se
   

Vilket instrument vill du spela?

Elevens namn: ____________________ Personnr: _______________

Adress: __________________________________________________

Telefonnr: __________________  Skola/klass: ___________________

Antal syskon som redan deltar i Kulturskolans aktiviteter: _________

Målsmans namn: __________________ Personnr: _______________

Telefonnr: ___________________ E-post: ______________________

            Har eget instrument [  ]    Tänker köpa [   ]    Vill hyra  [  ]

Målsmans underskrift: _______________________ Datum: ________

Online-
anmälan

Kulturskolans
hemsida

Mer info
om dans

Följande instrument �nns inte för uthyrning: 
Block�öjt, slagverk, el-instrument och kontrabas
OBS! Piano måste �nnas i hemmet hos piano-elever

E-post: kulturskolan@mellerud.se
Telefon: 0530-182 75 (onsdagar 9.00-12.00)
Hemsida: www.mellerud.se/kulturskolan

Anmäl dig
direkt!

Musikdrama
Lärare: Sara Sannebro
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 50 Skolan
Måndag 7/12: Stekt falukorv med makaroner 
och broccoli. 
Dessert: Äpplekräm.
Tisdag 8/12: Kalops med kokt potatis, inlagda 
rödbetor och blomkål. 
Dessert: Ananassoppa.
Onsdag 9/12:Cowboysoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg. 
Dessert: Mannafrutti med sylt.
Torsdag 10/12: Fläskfilé med klyftpotatis,  
rosépepparsås och grönsaksmix. 
Dessert: Nobelbakelse.
Fredag 11/12: Stekt kycklingfilé med currysås, 
ris och skivad morot. 
Dessert: Hallonkräm.
Lördag 12/12: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Silviakaka.
Söndag 13/12: Helstekt kotlettrad, gräddsås, 
kokt potatis, äpplemos och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 50
Mån-Sön: Pannbiff med potatismos och grönsaker.

Måndag Stekt falukorv*,  
makaroner och broccoli.
Alt:  Vegkorv, makaroner och broccoli.
Tisdag Kalops* med potatis, 
inlagda rödbetor och blomkål.
Alt: Böngryta med potatis och blomkål.
Onsdag Cowboysoppa*. Mjukt 
bröd med ostpålägg.
Alt:  Vegetarisk cowboysoppa. Mjukt 
bröd med ostpålägg.
Torsdag Seglartorsk** med 
stuvad spenat, potatis och rårivna 
morötter.
Alt: Rödbetsbiff med stuvad spenat, 
potatis och rårivna morötter.
Fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
currysås, ris och skivade morötter.
Alt: Marinerad quornfilé med currysås, 
ris och skivade morötter.

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 

MELLERUD
Melleruds Bostäder, Mellbo, har stor efterfrågan 
på lägenheter i Mellerud. Man har också kommit 
en bit in i processen att bygga nytt.

Vill bygga 14 nya lägenheter

Erik Josefsson, vd, och Solveig Ågren Källén, kundmottagare, vid den nya entrén.

Den här fastigheten på Storgatan 51 kommer att rivas.

Fastigheten på PD Lundgrensgatan 11 ska också rivas. Den är i ett dåligt skick och 
har dessutom blivit ett tillhåll för obehöriga.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Vi jobbar för 
att hitta bra 
alternativ att 

producera  
fler bostäder

”– Vi jobbar för att hitta bra 
alternativ att producera fler 
bostäder och vi tittar på 
möjligheten att bygga 14 nya 
lägenheter på ett ställe, säger 
vd:n Erik Josefsson, utan att 
avslöja vilken plats som är 
aktuell.

Det är alltså fortfarande 
lång kö och stor efterfrågan 
på lägenheter i Mellerud. 
Allt är också uthyrt i Dals 
Rostock, förutom på Karo-
linen. När det gäller Åsens-
bruk står cirka 25 procent av 

de 112 lägenheterna tomma. 
Det är framför allt ettor och 
tvåor som är lediga.

– Även om många lägen-
heter är fina och i bra skick, 
så tror jag att det låga intres-
set beror på dåliga kommu-
nikationer plus att det inte 
finns någon stor arbetsgi-
vare på orten, säger Erik Jo-
sefsson.

Mellbos lokaler har byggts 
om för att förbättra arbets-
miljön och personskyddet. 
Innanför entrén finns nu ett 

separat besöksrum med sof-
for. Kundmottagningen blir 

då avskild från den övriga 
verksamheten, extra aktuellt 
nu i pandemitider.

– Ombyggnaden stod klar 
den 1 september. Covid-19 
har dessutom gjort att vi 
var tvungna att minska öp-
pettiderna. Nu har vi öppet 
två timmar varje tisdag och 
torsdag, det ligger nu på en 
nivå vi tycker funkar bra. Nu 
kan Solveig hantera både be-
sök och telefonsamtal, säger 
Erik Josefsson.

Strategiska markköp

Mellbo har även gjort ett 
par strategiska markköp för 
framtida byggnation. Huset 
på PD Lundgrensgatan 11 är 
i dåligt skick, så den går inte 
att hyra ut.

– Nu har förskolan arren-
derat halva tomten, därför 
har vi lagt nybyggnationen 
på is. Fastigheten på Storga-
tan 51 ska också rivas, det är 
också ett slitet hus. Vi köpte 
marken innan utbyggnaden 
av Järven skedde. Enligt en 
gammal detaljplan får vi 
bygga två likadana hyreshus 
till, men vi har inga planer 
på att göra det i nuläget. Så 
det var ett strategiskt köp för 
framtida hyreshus, berättar 
Erik Josefsson.

Bostadsbolaget hade 
många planer för under-
hållsarbeten i år, men på 
grund av pandemin har det-
ta fått stå tillbaka. Tanken 
var att personal skulle in i 
vissa lägenheter för att byta 
fönster och dörrar. 

– Vi fick ställa om plane-
ringen och använda peng-
arna till utomhusprojekt 
istället, till exempel asfalts-
beläggningar, takjobb och 
stenläggning vid Älvan. 
Under 2021 ska vi prioritera 

trappuppgångar, tvättstu-
gor, källare, fasader och tak, 
avslöjar Mellbos vd.
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AKTUELLA ERBJUDANDEN  2/12-6/12
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

LÄTTA
600 g. Ord. pris 17:95/st

Tack

12)=S

45k
  

LÅNGKOKT MEN SNABBLAGAT
Coop. 400 g. Välj bland olika sorter.
Ord. pris 49,95-59,95/st.

BATTERIER ENERGIZER.
Välj mellan AA 24-pack, AAA 16-pack 
& 9V 2-pack. Ord. pris 69-149:-/st.

NYHET

KANONPRIS!

för att du visar hänsyn 
och håller avstånd 
till andra kunder och 
personal i vår butik.
Vi har stora ytor, så här 
behöver vi inte trängas.
Tillsammans hjälps vi 
åt att sakta ned 
smittspridningen 
av COVID-19. 

89k
  

KANONPRIS!

24-PACK

KANONPRIS!
69k
  

16-PACK

KANONPRIS!
39k
  

2-PACK

Bedrägerivåg mot äldre

Anna-Karin Kjellgren, brottsförebyggare på bedrägerisektionen i Region Väst.

Kommun Antal (statistik till 
och med vecka 47)

Förändring sedan 
förra veckan

Bengtsfors kommun 139 +44
Dals-Eds kommun 93 +2
Färgelanda kommun 88 +8
Melleruds kommun 93 +18
Åmåls kommun 151 +25

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.

Utbrottet av covid-19 
har inneburit utmaning-
ar och en hög arbets-
belast ning för personal 
inom välfärden. Reger-
ingen anser att det är 
av stor vikt att de er-
bjuds insatser för att 
bearbeta sina upplevel-
ser av pandemin. 

Totalt betalas 500 miljoner 
kronor ut till landets kom-
muner och regioner för 
krisstöd, samtalsstöd eller 
trauma stöd för de professio-
ner som i sitt arbete påver-
kas negativt av pandemin. 
För Västra Götalandsregi-
onen innebär satsningen 
ett tillskott på 83 610 721 
kronor. Medlen fördelas till 

Krisstöd till vård- 
och omsorgspersonal

Dals Ed 156 663

Färgelanda 177 810

Bengtsfors 214 698

Mellerud 208 952

Åmål 247 963

regionen respektive kom-
munerna utbetalas under 
december månad 2020.

Satsningen är ett led i re-
geringens arbete med att 
skydda människors liv och 
hälsa och säkra hälso- och 
sjukvårdens kapacitet i sam-
band med spridningen av 
covid-19.

Satsningen bygger på en 
överenskommelse mellan 
regeringspartierna, Center-
partiet och Liberalerna.

Fördelning i Dalsland

REGIONALT
Just nu pågår en se-
riebrottslighet i region 
Väst i form av bedräg-
erier som drabbar de 
allra äldsta. Den pågå-
ende pandemin ingår i 
brottsupplägget.

Sedan slutet av september 
har 60 bedrägeriförsök med 
samma modus genomförts 
i region Väst, varav hälften 
har fullbordats. Bedragarna 
har rört sig mellan flera av 
regionens städer – Göte-
borg, Falkenberg, Varberg, 
Kungsbacka och Kungälv. 

– Bedragarna har speciali-
serat sig på att söka upp och 
lura ensamstående personer 
födda på 1920 och 1930- 
talet, berättar Anna-Karin 
Kjellgren, brottsförebygga-
re på bedrägerisektionen i 
Region Väst. De hittar sina 
offer på internet, där de en-
kelt kommer över födelseår, 
hemadress och telefonnum-
mer. Två tredjedelar av off-
ren är kvinnor.

Bedragarna ringer upp 
brottsoffren och utger sig 
för att vara från banken. De 
säger att det är fel på den 
äldres kontokort och att det 
måste bytas ut. 

– De erbjuder därefter 
hembesök för att hjälpa till 
med att byta ut kontokortet, 

fortsätter Anna-Karin Kjell-
gren. De motiverar hem-
besöket med den pågående 
pandemin och att många av 
de äldre inte bör gå ut. 

Hembesöken genomförs 
oftast dagtid.   Bedragar-
na tar sig in i fastigheterna 
eftersom de har ringt upp 
målsägarna innan besöket 
och på så vis fått tillgång till 
eventuella portkoder och 
liknande.

– De kan ofta också vil-
ja fotografera det guld som 
målsägaren har hemma och 
därefter be personen att 

överlämna guldet, tillsam-
mans med personens kon-
tanter. En kvinna född 1921 
lurades till att lämna ifrån 
sig sin vigselring.

– Bedragarna skyr inga 
medel. De besöker till och 
med boende på servicehem. 
I flera ärenden har korten 
används för att ta ut pengar. 
Tyvärr saknar uttagsauto-
mater kameraövervakning, 
vilket försvårar polisens ut-
redningsarbete.

Polisen vädjar nu till all-
mänheten om att sprida in-
formation om de pågående 

bedrägerierna till närståen-
de, kollegor, vänner och an-
dra med äldre familjemed-
lemmar.

Så skyddar du dig mot 
bedrägerier:

Tänk på att banken eller po-
lisen aldrig ringer upp och 
ber någon att lämna ifrån sig 
värdesaker eller personliga 
uppgifter.

Om du får den här typen 
av frågor – lägg på luren.

Anmäl direkt till polisen. 
Anmäl även ett försök till 
brott.
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Jul- & Nyårshälsningar

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Önska era kunder en God Jul & Ett Gott Nytt År 
i Melleruds Nyheter, 23 december

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

God Jul & 

 Gott Nytt År För en mer personlig hälsning, använd en bild  
på dig och  dina medarbetare

BRÅLANDA
Vem ska förvalta stif-
telsen Carl och Frida 
Ohlssons fond, Natur-
bruk Väst eller VG-re-
gionen? Naturbuk Väst 
nekades att ta över 
förvaltningen av stif-
telsen och överklagade 
Länsstyrelsens beslut 
till Kammarrätten i 
Göteborg. Beslut angå-
ende prövningstillstånd 
ska meddelas innan 
årets slut.

Så här står det i testamentet 
från 1957:

”Undertecknade, äkta 
makar, förklara härmed vår 
yttersta vilja och testamente 
vara, att vår ägande fastig-
het Nagelhögen 1:2, 1:3, i 
Tisselskogs registersock-
en och Steneby kommun 
av Älvsborgs län efter un-
dertecknad Carl Ohlssons 

frånfälle tillfaller Älvsborgs 
läns landsting, som genom 
sin styrelse för lantmanna-
skolan i Nuntorp, Brålanda, 
eller den undervisningsan-
stalt, som i framtiden kan 
komma i denna skolas ställe, 
äger disponera egendomen 
och dess avkastning för till-
godoseende av lantmanna- 
och skogsundervisningen 
för i första hand landsbyg-
dens ungdom från landska-
pet Dalsland.”

Naturbruk Väst AB, sedan 
2019 huvudman och styrel-
se för Nuntorpsgymnasiet, 
menar att de borde få ta över 
förvaltningen av stiftelsen. 
När testamentet skrevs drevs 
lantbruks- och skogsbruks-
skolor i Dalsland i Älvsborgs 
läns landstings regi. Frisko-
lor fanns inte. Västra Göta-
landsregionen avvecklade 
sina naturbruksutbildningar 
i Dalsland för fyra år sedan, 

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Nuntorpsgymnasiet hoppas få ta över Carl och Frida Ohlssons stiftelse som nu förvaltas av VG-regionen. Om frågan ska prövas i rätten eller inte beslutas innan årets slut. Arkivbild/Karin Åström.

Juridik eller moralisk kompass?

Detta skulle 
kunna  

skötas på 
politisk väg

”

det är Naturbruk Väst, en 
friskola, som bedriver na-
turbruksutbildning på Nun-
torp i deras ställe .

Anser sig ha rätten

Naturbruk Väst anser sig 
därigenom ha rätten på 

sin sida och förvånas över 
VG-regionens agerande när 
de avvisar ansökan om att få 
ta över stiftelsen. Man anser 

att regionen feltolkar testa-
torns vilja och det  upprör. 

– Regionen borde avstå 
förvaltningen av fonden, an-
ser Lars-Göran Berg, ordfö-
rande i Naturbruk Väst och 
flera med honom, bland an-
dra släktingar till makarna 
Ohlsson, vars testamente det 
gäller.

Leif Johansson, tidigare 
oppositionsledare i Bengts-
fors kommun, har jobbat i 
många år med stiftelser och 
anser att Naturbruk Väst har 
rätt.

– En stiftelse har ingen 
ägare utan lyder under en 
ändamålsparagraf. Testa-
torns vilja, själva ursprung-
et, är det viktiga och ska inte 
förvanskas, påpekar han.

Vad säger politiken i 
Dalslands kommuner?

– Jag tycker inte det skulle 
behövts lösas i en rättslig 

prövning. Sedan förstår jag 
att överföring av tillgångar 
är vanskligt, men det borde 
kunna regleras mellan regio-
nen och Nuntorp. Det råder 
inget tvivel om testatorns 
vilja, det handlar om en mo-
ralisk kompass och vad som 
är rimligt, menar Morgan E 
Andersson (C), kommun-
styrelsens ordförande i Mel-
lerud.

Bo Carlsson(C), 2:e vice 
ordförande i kommunstyrel-
sen i Vänersborg, anser att 
det är solklart att stiftelsen 
ska förvaltas av utbildnings-
utövaren på Nuntorp.

– Regionen borde insett 
att det är självklart, menar 
han.

Per Jonsson (C), 2:e vice 
ordförande i Bengtsfors de-
lar Bo Carlssons åsikt och 
vill se på vad kommunen 
kan bistå med för att stötta 
Nuntorp.

– Man kan tycka att detta 
skulle kunna skötas på po-
litik väg. Det är lätt att för-
stå att för makarna Ohlsson 
1957 var det Nuntorp det 
handlade om, säger Martin 
Carling, kommunstyrelsens 
ordförande i Dals Ed.

Regionens naturbruks-
förvaltning väljer att ligga 
lågt och invänta besked från 
Kammarätten och rätta sig 
efter det.

– Vi tar ingen strid. Det 
här handlar om ett testa-
mente där någon uttryckt 
sin vilja, det får juridiken av-
göra. Det vi hittills gjort om 
är att alla dalslandselever, 
inte bara de som studerar 
på våra skolor, ska få söka ur 
fonden, säger Yvonne Kjell, 
chef för Naturbruksförvalt-
ning i Västra Götaland.
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1. Hur har covid-19 påverkat dig?
2. Hur kommer du att fira jul i år? Någon skillnad mot i fjol?

Petra Andersson, Mellerud:
1. Jag har inte träffat några kompisar som bor på annan ort. 
Sedan har det inte varit lika mycket middagar eller fester. Till 
exempel ställdes ju Kanalyran in, det brukar vi gå på.
2. Det känns som om man väntar in läget. Vi pratar om att 
vara utomhus om vädret tillåter. Men de äldre får bestämma 
hur vi ska göra. Så vi har inte bestämt något om julen än.

Catrin Selenwall, Mellerud:
1. Jag får inte träffa barnen och barnbarnen, de bor i Stock-
holm och Göteborg. Det är tungt att inte vara fri och resa till 
dem. I sommar var vi ute mer med båten och vi har umgåtts 
utomhus mer med våra nära grannar.
2. Jag ska åka till sonen och barnbarnen i Göteborg, vi får 
fira jul med avstånd. Vi är heller inte fler än åtta stycken. Min 
andra son som bor i Stockholm har jag inte kunnat träffa 
sedan julen 2019. Det känns tufft naturligtvis.

Charlie Benjaminsson, 7 år, Köpmannebro:
1. Det är fler än vanligt som är hemma och sjuka på skolan. 
Vi kunde inte ha kalas som vanligt när jag fyllde år, inte för 
min lillebror Milton heller.
2. Vi ska vara hos mormor och morfar. Men vi kommer inte 
att vara lika många som vi brukar vara, då är vi kanske 20 
stycken.

9:e december släpps vårens program!

Inte hittat de sista julklapparna än?
Köp gärna ett presentkort hos oss!
(Gäller på alla arrangemang där Kulturbruket på Dal står som arrangör.)

             0530-182 78        info@kulturbruketpadal.se      www.kulturbruketpadal.se        
Besökadress: Parkgatan 8, 464 30 Mellerud        Postadress: Box 74, 464 22  Mellerud

                 

  

KLASSIKER     FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR     BEATBOX     MUSIKAL     KULTURSKOLAN     

KVINNOTEATER     JUBILEUM     KLEZMER      60-TAL    STUMFILM    TROLLERI     COUNTRY

Välkommen 
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Presentkort som hjälper

Den som köper ett presentkort får ett sådant här gåvobevis som tack.

Ute & Inne, Modehuset Börsen, ICA, Lekia, Jessicas De-
likatesser, MBW (Bokhandeln, Moccafin, Hälsokosten), 
Handarbetsboden, Mode For You, Coffee Corner, Hem-
köp Torget, Team Sportia.

FAKTA Här kan du köpa presentkort

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Det finns 
jättemycket 

hjärta i 
Mellerud

”
MELLERUD
Melleruds pastorat har 
tagit initiativet till en 
behjärtansvärd hand-
ling, som kan vara årets 
julklapp. För att hjäl-
pa människor som har 
det tufft ekonomiskt 
finns nu möjligheten 
att köpa presentkort i 
elva lokala butiker el-
ler lämna en julklapp 
vid kyrkbänken inne på 
Melleruds Handel.

Detta blir ett för många en-
kelt sätt att sprida julgläd-
je hos många utsatta i vårt 
samhälle. Det är inte bara 
sjukdomen covid-19 som 
sätter sina spår, det följer 
även ekonomiska påfrest-
ningar som drabbar många 
familjer hårt. Svenska kyr-

i våras, så vi diskuterade hur 
vi kan hjälpa till så att det 
blir smidigt för alla parter. 
Här vet du att exakt vad som 
händer med pengarna, det 
finns inga mellanhänder, sä-
ger Helén Eriksson, diakon.

Elva butiker och restau-
ranger medverkar i satsning-
en. Summan på presentkor-
tet bestämmer du själv. Den 
som köper presentkort får 
ett gåvobevis som tack. 

– Vi går runt och samlar 
in presentkorten och delar 

ut dem innan jul, förklarar 
Helén Eriksson.

För de som besöker Mel-
leruds Handel finns också 
möjlighet att hjälpa till. Vid 
två tillfällen; 8 och 17 de-
cember finns personal från 
pastoratet vid den kyrkbänk 
som är placerad inne på 
köpcentret. Då kan allmän-
heten lämna julklappar eller 
presentkort direkt till dem.

– Det finns jättemycket 
hjärta i Mellerud. Det fina 
med vår idé är att du kan 
möta någon på gatan som 
du köpt presentkort till utan 
att veta om det. Att ge utan 
att vänta sig något tillbaka 
är verkligen fint. Du kanske 
hjälper din granne, behovet 
kan finnas närmare än du 
tror. Det handlar inte om 
”de där”, förklarar Mia Palm, 
prästkandidat.

Samtliga företag som till-
frågats har varit mycket 
tillmötesgående, ingen har 
tackat nej. 

De som jobbar med sats-
ningen är pastoratets dia-
konala team som består av 
Mia Palm, Emma Gustavs-
son, Helén Eriksson, Cina 
Walterlin, Aferdite Osmani 
och Janet Soro.

kan och Melleruds pastorat 
vittnar nu om att allt fler 
vänder sig till dem för att få 
hjälp.

– Tidigare år har Melle-
rudshjälpen skänkt julklap-
par och presentkort. Men vi 
har sett ett ökat tryck sedan 

Är detta årets julklapp? Melleruds pastorat har tagit initiativet till att man kan köpa presentkort i elva olika butiker och restauranger i Mellerud samt lämna jul-
klappar eller presentkort vid kyrkbänken inne på Melleruds Handel. Allt samlas in av kyrkans diakonala team som därefter lämnar ut dem till utsatta i kommunen.

Den 12 november släpp-
te  PostNord årets jul-
frimärken – designade 
av illustratören Stina 
Lövkvist. Årets tema 
”Snart är det jul” före-
ställer en liten sagolik 
stad där julförberedel-
serna är i full gång. 

Med julens frimärken vill 
PostNord inspirera fler 
svenskar att skicka hälsning-
ar till nära och kära just den-
na speciella jul.

I färgstark akvarell il-
lustrerar Stina Lövkvist en 
myllrande fantasistad som 
är i full gång med alla jul-
förberedelser. Färgglada fi-
gurer som julklädda rävar 

och grävlingar får alla delta 
i årets julstök.

I samband med lanse-
ringen av årets julfrimärken 
släpper PostNord tre julkort 
och en julkortspåse för att 
enkelt samla färdiga julkort i 
för att och lägga dem på nå-
gon av PostNords brevlådor. 
Inför julen ställer PostNord 
upp cirka två tusen röda 
brevlådor runt om i landet 
särskilt för alla julkort. 

Sista dagen att posta sina 
julhälsningar för att de ska 
komma fram till julafton är 
den 16 december. Frimärke-
na kommer i häften om tio 
och kostar tio kronor per 
frimärke. 

Årets julfrimärken 
ska inspirera

Stina Lövkvist har illustrerat julfrimärkena som visar en myllrande fantasistad 
som är i full gång med alla julförberedelser.

Hallå där...

Sedan flytten i vintras från Kantens Gård i Åsen till Berghs 
storstall av de toppstammade helsyskonen e. Ready Cash- 
Chivas Bluegrass har framgångarna varit minst sagt varie-
rande. Medan storebror Kantens Cash i flera starter förstört 
sina segermöjligheter med till synes omotiverade galopper 
har femåriga Kantens Rose gått från klarhet till klarhet.

Vid senaste starten på Solvalla tog hon femte raka och de 
tio starterna i Berghs regi har resulterat i sju segrar och ett 
andrapris. På lördag är det dags för ny start på V75 då hon 
tillsammans med sin tränare kommer ut i V75-2 från bricka 
7 i ett stolopp över 2140 meter auto. 

 Ni var inkvalade till V75-finalerna (Diamantstoet) på 
Solvalla i helgen men avstod start där. Varför?

– Finalen avgjordes med voltstart och då hon fortfarande 
har lätt för att stressa upp sig i volten är det autostart som 
gäller. Med facit i hand blev det hård körning i loppet så 
”Robban” gjorde nog rätt som avstod.

 Hon har en startprissumma på 548 300 kronor och lop-
pet är utskrivet för ston upp till 800 000. Hon står med 
andra ord hårt inne på pengarna, eller?

– Med dom pengarna hon har på kontot är det svårt för 
Bergh att hitta lämpliga propositioner. Givetvis blir det tuffa-
re motståndare ju högre upp i klasserna hon kommer.

Har du hunnit analysera startfältet så du kan bedöma 
”Rosas” chanser att ta sjätte raka?

– Så här bra och rutinerade hästar har hon aldrig mött ti-
digare. Positivt är att hon möter bara ston och att skotvång 
gäller nu vilket kan missgynna någon konkurrent. Men från 
spår sju är risken att bli hängande i spåren överhängande så 
vi får nog ligga lågt denna start. Det viktiga är hon sköter sig 
och gör ett bra lopp.

…Tomas Blom, glad 
travamatör från 
Åsensbruk som till-
sammans med några 
polare bland annat äger  
Kantens Rose och Kan-
tens Cash, båda nume-
ra på Robert Berghs 
träningslista.

Jagar sjätte raka
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Melleruds Nyheter kommer framöver att låta våra lokala restauranger och 
caféer få dela med sig av några av sina godaste recept.

Först ut är Niclas ”Slägga” Johansson som står i köket på Skeppskrogen Sunnanå. Han har 
lång erfarenhet av matlagning och är känd för sin goda och vällagade mat.

Niclas har valt ut en varmrätt med ugnsbakad röding och ett recept på smarrig vit chok-
ladtryffel med limesmak. Perfekt som julgodis!

Niclas ”Släggas” recept

Koka upp creme fraichen, dra av plattan och rör 
ner den hackade  chokladen till en jämn smet. 

Blanda i smöret och rör blankt och jämnt. Rör 
ner limeskal, roses lime och vaniljsockret.

Häll upp i form och låt den stelna i någon tim-
me. Rulla till önskad storlek och doppa i cocos. 
Förvara dem i kylen.

Vit chokladtryffel med limesmak

Ta en liten kastrull och häll i lite olivolja på medel-
temperatur. Fräs finhackad charlottenlök och vitlök 
tills de mjuknat. Häll i vitvinsvinäger, vitt vin och 
färsk timjan. Reducera ner till en tredjedel. Smaka 
av med salt och vitpeppar, sila av och låt koka upp. 
Lägg i smöret, låt det få ett uppkok under omrör-
ning. Det ska tjockna något, dra av från plattan, 
smaka av med salt och peppar.

Ta några färska timjanblad och kör i mixer med 
lite olja till en jämn smet. Koka upp potatis, häll av 
vattnet, pressa potatisen. Värm mjölk och smör, häll 
det över potatisen under omrörning tills det blir en 
jämn och fin puré, blanda i timjanmixen och smaka 
av med salt och vitpeppar.

Tag ut benen ur fisken och häll lite olivolja på en 
plåt eller i ugnsfast form, salta och peppra fisken. 
Lägg den med köttsidan ner i oljan, kör in i ugnen 
på 150 grader i cirka 8-10 minuter tills den håller 
innertemp på cirka 55 grader. 

Tag ut den, pensla gärna lite olivolja på skinnet 
för fin yta. 

Stek sparris, lägg upp på tallrik och njut.

Ugnsbakad röding med 
smörreduktion och 
 timjanpotatispuré 

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Om vi ska kunna  
återgå till det normala, 

behöver du och alla  
andra ta ansvar.

Det vi tog för givet för ett år sedan längtar vi  
efter idag. Vi vill alla kunna gå på konserter, 

sportevenemang och middagar igen.  
Mest av allt längtar vi efter att kunna samlas,  

umgås och kramas. Just därför behöver  
vi alla ta vårt ansvar nu. Du också.  

Det är en förutsättning för att vi ska kunna  
återgå till det normala och allt det där  

som betyder så mycket för oss.
 

Sprid inte smittan vidare.  
Läs mer på krisinformation.se  

eller ring 113 13. 

Recept till 2 personer 
Smörreduktion:

2 stycken charlottenlökar
1 vitlöksklyfta
olivolja 1 msk
en timjankvist
2 msk vitvinsvinäger
4 dl vitt vin
salt och peppar
50 gram smör rumstemp

Puré:

8-10 potatisar kokta
50 gram smör
2 dl mjölk
timjankvistar 3 st, lite olivolja 
mixa jämnt
salt och peppar

Rödingfile 300-400 gr

salt, peppar, olivolja
grön sparris

Ingredienser:

1 1/2 dl creme fraiche
450 gram vit choklad hackad
40 gram smör
rivet skal från en lime
1 msk roses lime
1 tsk vaniljsocker
cocos

På bilden syns t.v vit chokladtryffel med limesmak. Övriga är smaksatta med pistage, jordgubb och vit 
choklad, brun rom och banan samt ljus choklad och jordgubb.



Melleruds kommun – mitt i prick

www.mellerud.se

Upperud

Kommunchefen 
har ordet
Hej! 

Vi befinner oss i ett speciellt år präglat av co-
ronaviruset. Vi närmar oss nu en jul som kom-
mer att bli annorlunda där vi fortsatt behöver 
anpassa oss i samhället genom att hålla avstånd 
och ta vårt ansvar för att förhindra spridning. 
Den begränsade julhandel vi ändå behöver genom-
föra görs med fördel på hemmaplan i Mellerud där 
våra köpmän har tagit ansvar och gör vad de kan 
för att förhindra smittspridning. Viktigt blir också 
hur vi håller kontakten med de personer som kommer att vara mer 
ensamma denna jul än vanligt. En digital kontakt med bild och ljud 
är en stor möjlighet att umgås. Även en julhälsning via post, ett 
SMS eller ett telefonsamtal kan vara värdefulla inslag.

I de kommunala verksamheterna har det under året också hand-
lat mycket om att corona-anpassa sig och att undvika fysiska möten 
och istället använda digitala hjälpmedel. 

Vi har under hösten fått ta del av flera positiva rapporter där Mel-
lerud hävdar sig väl bland landets kommuner. Både i Svenskt nä-
ringslivs undersökning där vi klättrade 24 platser till ranking 127 
av 290 kommuner samt i Lärarförbundets ranking där vi till exem-
pel kring lärares låga sjuktal hamnade som fjärde bästa kommun i 
riket.

Som det ser ut nu går kommunen mot ett positivt bok-
slut och arbetet med detaljbudgeten för 2021 pågår för fullt. 
Kommunens Översiktsplan (ÖP) 2030 går nu upp till beslut i full-
mäktige i december och kommer sedan att utgöra ett viktigt styrdo-
kument för Melleruds kommuns fortsatta utveckling. Stort tack för 
allt engagemang i medborgardialogen inför framtagandet av denna 
handling.

Med detta vill jag önska er all 
 en God Jul och Ett Gott Nytt År 2021

Om man tar en näringslivsut-
vecklare, Rådahallen, en GIS-
ingenjör, en turismutvecklare, 
en nämndsekreterare och ett 
par bygglovshandläggare och 
adderar en nypa friluftslivsut-
vecklare och en chef med bred 
erfarenhet – vad får man då? 
Jo, en Tillväxtenhet! 

Tillväxtenheten i Melleruds kommun 
leds sedan september i år av Maria 
Wagerland. Maria kommer närmast 
från Färgelanda där hon arbetade 
som samhällsbyggnadschef.

Enheten kan tyckas spretig, men 
det finns flera beröringspunkter. 
Här jobbar man till exempel med 
strategiska utvecklings- och etable-
ringsprojekt samt mark- och exploa-
teringsfrågor som är viktiga delar i 
arbetet med att utveckla både nä-
ringsliv och besöksnäring och se till 

att invånare och besökare trivs och 
har det bra i Mellerud.

Filip Björndahl och Freddie Carl-
son jobbar båda med handläggning 
och inspektion av bygglov, men har 
utöver detta även lite andra delar 
i sina tjänster. Filip arbetar även 
med kommunens friluftslivsfrågor 
och Freddie arbetar därutöver med 
samhällsplanering på översiktlig och 
detaljerad nivå. Han är också kon-
taktperson gentemot Västtrafik och 
Fyrbodal i kollektivtrafikfrågor.

Jonas Söderqvist är kommunens 
kart/GIS-ingenjör som bland annat 
arbetar med och framställer kar-
tor, fysisk planering, strandskydd, 
adressfrågor, markfrågor med mera.

Jenni Hagman, näringslivsutveck-
lare, är föräldraledig, och ersätts på 
40 procent av Jenny Christensen, 
som delar sin arbetstid mellan Melle-
ruds och Färgelanda kommuner. För 

Melleruds del jobbar Jenny intensivt 
för att ta fram riktlinjer för hur en 
lotsfunktion skulle kunna se ut. Må-
let är “en väg in” i kommunen för att 
förenkla till exempel företagsetable-
ringar. 

Eva Nilsson-Olsson jobbar som tu-
rismutvecklare och i tjänsten ligger 
även att vara operativt ansvarig för 
Dalsland Center i Håverud.

Frida Norenby är enhetens nämnd-
sekreterare i byggnadsnämnden och 
är spindeln i nätet när det gäller att 
hålla ordning på inkommande hand-
lingar och mycket annat. 

Maria Wagerland är chef för till-
växenheten och har under hösten satt 
sig in i enhetens olika frågor och ar-
betsuppgifter och ser många fördelar 
med en enhet med många olika an-
svarsområden. Från årsskiftet kom-
mer även Rådahallen att finnas under 
Marias ledning.

Socialförvaltningen

Varje dag i ur och skur, kyla och värme, vinter som sommar sätter 
verkligen dessa grabbar en ära i att hålla rent i samhället åt oss som 
bor här i Mellerud.

Alla i laget är anställda inom arbetsmarknadsenheten och där 
även brukare inom stöd och service ingår. Arbetet leds och orga-
niseras tillsammans med Christian Salomonsson och utgår från 
Fryken.

Uppdragen som laget dagligen utför görs med hjärta och själ och 
där noggrannhet och kvalitet alltid står i fokus. Tänk vilka ”hjältar” 
vi varje dag möter i Mellerud!

Julbelysningen i kommunen tändes fredagen den 27 no-
vember och vi hoppas att det skänker lite glädje och bi-
drar till en fin julupplevelse. Granen på torget har skänkts 
av Lisette Johansson.

Julbelysning 

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kommunens Servicelag

Just nu pågår ett arbete med att förnya avloppsledning-
arna från Nygatan till Dalslandsgatan. Arbetet är plane-
rat att pågå fram till sommaren 2021.

Ledningarna läggs om för att motverka framtida be-
kymmer som översvämningar i källare, vattenläckor eller 
avloppsstopp. I samband med arbetet byts befintlig be-
lysning ut mot ny och ny asfalt kommer att läggas. I intil-
liggande Kungsparken sätts belysning upp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ledningsförnyelse 
Nygatan till  
DalslandsgatanNu har fyra anställda inom äldreomsor-

gen börjat studera till undersköterska 
vid vuxenutbildningen inom ramen för 
regeringens satsning äldreomsorgs-
lyftet. Det innebär att de får en betald 
utbildning på arbetstid för att stärka 
kompetensen inom den kommunala 
äldreomsorgen. 

Regeringen presenterade nyligen äld-
reomsorgslyftet som syftar till att stärka 
kompetensen inom kommunalt finan-
sierad vård och omsorg. Detta innebär 
att anställda inom äldreomsorgen kan 
erbjudas betald utbildning på arbetstid 
för att studera till undersköterska eller 
vårdbiträde. Staten finansierar sats-
ningen genom att stå för lönen under 
den tid den anställde studerar. Exem-
pelvis kan den anställde arbeta halvtid 
med lön från arbetsgivaren och studera 
halvtid med ersättning från staten så att 

det totalt motsvarar en heltidslön. 
Både timanställda och tillsvidarean-

ställda inom hemvården och vård- och 
omsorgsboenden i kommunen har fått 
möjlighet att söka. Av de fyra antagna 
var tre timanställda och en tillsvidare-
anställd. Alla fyra har nu en tillsvida-
reanställning och en basplacering i en 
verksamhet inom vård och omsorg. De 
studerar vid vuxenutbildningen på 50 
procent samt arbetar på 50 procent. 
Medarbetarna kom igång i november 
2020 och förväntas vara färdiga runt 
årsskiftet 2021.

- Vi är glada över att vi fått denna möj-
lighet att ta del av statsbidraget för att 
dels höja kompetensen och även säkra 
återväxten då det blir allt svårare att re-
krytera utbildad personal, säger Pernilla 
Wall, sektorchef Vård och Omsorg. 

Äldreomsorgslyftet har 
nu startat i Mellerud

Socialförvaltningen och samhällsbygg-
nadsförvaltningen startar ett nytt ar-
betsmarknadsprojekt under 2021. Syf-
tet med projektet är att kunna ge ett bra 
stöd till de som idag står utanför arbets-
marknaden och som behöver extra stöd 
för att börja arbeta eller studera.

Antalet individer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden har de senaste åren 
ökat, vilket medför ekonomiska och so-
ciala utmaningar med långvarigt utan-
förskap som följd. Kommuner i landet 
har i allt större utsträckning tagit ansvar 
för arbetsmarknadsåtgärder riktade till 
de som får ekonomiskt bistånd. Arbets-
marknadsinsatserna kan ge stöd främst 
till de som är arbetssökande och/eller 
har försörjningsstöd. Insatserna kan 
bestå av arbetsmarknadsanställning, ar-
betsträning, coachning eller praktik. 

I det nya projektet ska åtta personer 
som idag får ekonomiskt bistånd anstäl-
las i 12 månader av arbetsmarknadsen-
heten med extratjänst för arbete inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Per-
sonerna kommer att utföra skötsel, un-
derhåll och enklare reparationsarbeten. 
Under anställningsperioden får indivi-
derna stöd av en coach på arbetsmark-
nadsenheten och möjlighet att studera 
upp till 50 procent med bibehållen lön 
för att ytterligare stärka sin position på 
arbetsmarknaden. Det kan handla om 
enstaka teoretiska ämnen, kurser eller 
yrkesprogram. Detta är en möjlighet för 
individer som får försörjningsstöd att 
bryta sin isolering och få en ny start i 
livet med ett meningsfullt innehåll i var-
dagen. 

Projektets mål är att med samma 
ekonomiska medel som tidigare mins-
ka andelen kommuninvånare som är 
beroende av ekonomiskt bistånd. An-
ställningarna ska bidra till att minska 
utanförskapet och att individen tar ste-
get mot att finna sin egen försörjning på 
arbetsmarknaden.

Arbetslinjen – nytt 
arbetsmarknadsprojekt 

Nytt från Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen har haft en lyckosam rekrytering av socialsekre-
terare på barn- och familjeenheten. Vi välkomnar våra nya medarbetare och till-
sammans inom förvaltningen ser vi fram emot ett positivt utvecklingsår 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen

Tillväxtenheten

Melleruds kommun önskar 

dig en god jul och gott nytt år
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MELLERUD
Första spadtaget togs i 
onsdags till det padel-
center Melleruds Nyhe-
ter tidigare skrivit om. 
Det blir beläget i kors-
ningen Vårbruksgatan 
och Holmsgatan, bak-
om Blomsterfröjd.

Det är sju privata investerare 
som står bakom satsningen, 
som ska utmynna i fyra pa-
delbanor, varav en blir en 
singelbana.

Om allt går enligt planer-
na står det nya padelcentret 
klart till påsk 2021. Allt 
kommer att vara automa-
tiserat, från bokning och 
uthyrning av rack till försälj-
ning av bollar och kaffe.

Investerarna är följande: 
Simon Svensson, Joel Lund-
gren, Jonatan Lundgren, 
Markus Svensson, Tobias 
Coster, Roger Svensson och 
David Svensson.

– Vi är väldigt glada att 
kunna sätta igång med byg-
get, vi har vintern att tävla 
emot och för en gång skull 
så hoppas vi på en mild vin-
ter. I och med att gräv- och 
grundarbetet är påbörjat så 
hoppas vi kunna ha plattan 
färdig innan jul, säger Tobias 
Coster.

Byggstart för padelcentret

3D-skiss av det nya padelcentret i Mellerud. Bottenplattan är tänkt att vara klar omkring jultid.

Roger Svensson t.v och David Svensson som tillsammans påbörjade arbetet i 
onsdags kväll, när det godkända bygglovet blev publicerat. Foto: Privat.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), har lördagen 
20190928 haft årsmöte. 
Samling kl. 11.45 i farstun 
till Dals MK:s klubblokal. 
God uppslutning av med-
lemmarna. När alla anlänt 
hälsade arrangörerna, nr: 5 
och 6 välkomna på sedvan-
ligt vis. När tiden var inne 
blev det uppsittning för bil-
färd mot dagens första res-
mål, som efter en något för-
virrande resa visade sig vara 
parkeringen till Rådahallen i 
Mellerud.

Därifrån promenad till 
SunLikes reception där 
Gunnel hälsade alla välkom-
na. Efter incheckning och 
klädombyte gick samtliga in 
till beachen för att njuta en 
stund i solen!

Under tiden i solstolarna 
gick Gunnel runt och serve-
rade från drinkbricka.

När alla fått var sitt glas 
med okänd dryck i förklara-
de arrangörerna 5 och 6 att 
nu skulle det bli provsmak-
ning av innehållet och att 
förslag på vad det var skulle 
avges.

Efter inmundigande ut-
brast nr:11 förtjust - ”vad 
var detta? Det var ju gott!” 

ÅRSMÖTE

Döm om allas förvåning 
över svaret: alkoholfri ... nä-
ringsdryck.

Nåväl, när solbadandet av-
slutats bjöd Gunnel på skal-
djurspaj - mycket god!

När maten var uppäten 
blev det klädbyte och ny bil-
färd mot nästa anhalt, fören-
ingslokalen.

Väl framme, i väntan på 
nyckelansvarige, nr: 5, upp-
täcktes ett upplag av gjutna 
betongfundament stående 
intill vägen. Dessa tilldrog 
sig medlemmarnas intresse 
och undran. Vådliga diskus-
sioner vidtog om vad dessa 
fundament kunde tänkas ha 
för användningsområde.

Många goda förslag fram-
lades men tyvärr - än idag 
vet ingen vad de var avsedda 
för.

Så anlände nr:5 och loka-
len öppnades. Efter att alla 
gått in påkallade nr:5 och 6 
till samling vid The Wall of 
Moose.

Då det 2019 var fem år 
sedan Den Evige Ledaren,   
(Lars Mortimer), i alltför 
tidig ålder gick bort - an-
befalldes en tyst minut som 
avslutades med ett unisont 
sorgset brööööl.

Ity det var vädret från 
England ställdes dagens 
tipspromenad in och  
istället, till medlemmarnas 
förtjusning blev det favorit 

i repris, sittande tipsprome-
nad. När frågorna besvarats 
begärde ordförande, nr:1, 
ordet: då denne under en tid 
haft en pågående utredning 
om medlemmarnas under-
måliga Hälgekunskaper så 
delades, som ett första steg 
i utbildande syfte, ett kom-
pendium ut till var och en 
innehållande en samman-
ställning av Hälgeuniversu-
met för studier.

Sedan blev det bastubad.
När detta avklarats och 

alla samlats i relaxavdel-
ningen tog nr:1 åter kom-

mandot och ny frågestund 
vidtog - nu i Hälgekunskap. 

Efter de 15 frågorna blev 
det årsmötesförhandlingar.

Åter fick ordförande, nr:1, 
ordet; denne började med 
att tacka medlemmarna för 
det  gångna årets väl genom-
förda arrangemang. Sedan 
presenterade kassören, nr:8, 
föreningens ekonomi; GOD!

Styrelsen beviljades an-
svarsfrihet och samtliga 
omvaldes enhälligt på sina 
poster. Detta det tjugonde 
årsmötet i ordningen anord-
nades som vanligt lördagen 
närmast den 30/9 som är 
Hälges namnsdag, även om 
det i vissa älgmanackor är 
felstavat. Så blev det mat, 
potatissallad och exotisk 
planka samt bröd.

Efter maten blev det pris-
utdelning, med hjälp av spe-
ciell koefficient framkom 
följande prislista:

3:e pris, nr:2 - ficklampa, 
2:a pris, nr:6 - ett paraply 
samt 1:a pris, nr:9 - ett sex-
pack skruvmejslar, märke 
probuilder.

Med kaffe på maten fort-
satte kvällen under stort ge-
myt.

Nr:9

Hälges
Vänner

Jenny Grand, bördig 
från Brålanda, har ny-
ligen gjort författarde-
but med en spännande 
barn- och ungdoms-
roman som skrivits 
tillsammans med före 
detta kollegan Peter 
Ericsson

Boken handlar om Hugo 
som med sin familj ska flyt-
ta till det fiktiva samhället 
Smålanda. Hugo gillar inte 
detta, Smålanda verkar vara 
värsta ökenstället. Tillsam-
mans med sin nyfunna vän 
Klara hittar han dock en 
gammal silvergruva utanför 
samhället och flytten tar en 
annan vändning. De börjar 
i hemlighet med att tömma 
gruvan på vatten men hittar 
inga skatter som de hoppats 
på. Istället något helt annat 
och en rad märkliga och 
skrämmande händelser bör-
jar ske.

Båda författarnas 
hembygder

Handlingen är inspirerad av 
författarnas egen uppväxt i 
Dalsland och Smålanda bju-
der på en blandning av Brå-
landa och Färgelanda. Utan-
för Färgelanda finns mycket 
riktigt en gammal nedlagd 
silvergruva. Peter Ericsson 
minns själv hur han som 
barn försökte sig på att töm-
ma den på vatten medelst 
hävertmetoden.

Orterna runt omkring 
Smålanda i boken har kvar 
sina riktiga namn.  Exem-
pelvis spricker Ödeborgs 
kyrka, Näsböle passeras på 
väg till gruvan liksom Bröte-
gårdssjön ligger intill.

Har alltid gillat  
att skriva

Jenny, född Johannesson, 
växte upp i Brålanda sam-
hälle och huset där hon 
bodde beskrivs i boken som 
det hus som Hugo och hans 
familj flyttar in i. De köper 
även ny soffmöbel i ortens 
möbelaffär. Säkerligen kan 
den uppmärksamme läsaren 
också känna igen Storgatan 
och dess stopplikt mot Ro-
stocksvägen.

Jenny berättar att hon 
alltid läst mycket och gillat 
att skriva. 2019 gick hon en 
skrivkurs hos Kim M Kim-
selius, som även ger ut no-
vellsamlingar av kursdelta-
garna. Där hade Jenny med 
en novell förra året och på 
den vägen är det. Hon har 
flera idéer och projekt på 
gång.

Boken, Vattenfyllda gru-
vans hemlighet, släpptes i 
mitten av november och 
man hittar den där böcker 
säljs. Även Brålanda biblio-
tek kommer att ha den hem-
ma, berättar Jenny.

 Ing-Marie Norrman

  

Spännande bok med 
Brålandaanknytning

Peter Eriksson och Jenny Grand har skrivit en spännande äventyrsroman till-
sammans som utspelar sig i trakterna runt Färgelanda och Brålanda, där de 
båda är uppväxta. Bild från Pressbild/Collage.
 

Under 2021 ska 1 307 nyan-
lända med uppehållstillstånd 
fördelas över kommunerna i 
Västra Götalands län. Detta 
enligt bosättningslagen.

Totalt beräknas 17 900 ny-
anlända personer bosätta sig 
i Sveriges kommuner under 
nästa år. Flertalet, 10 400 
personer, beräknas ordna 
bosättningen på egen hand. 
Resterande 7 500 behöver 
hjälp med bosättningen av 
landets kommuner.

Av de 7 500 som behöver 
hjälp ska 1 307 bosättas i 
kommunerna i Västra Gö-
taland. 

Beslutet omfattar de ny-
anlända som anvisas till 
kommunerna i kraft av bo-
sättningslagen. Utöver dessa 
kommer nyanlända också 
till kommunerna som an-
höriga till andra nyanlän-
da eller genom att de själva 
bosätter sig i kommunen på 
något annat vis.

Siffrorna för Dalsland:

Bengtsfors 0
Dals Ed  6
Färgelanda 4
Mellerud  0
Åmål  0

Fördelning av nyanlända  
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Helt nya i20
Pris
från 149 900 kr
Privatleasing från 2 395 kr/mån*
inkl. assistans och service

Nya i30
Pris
från 189 900 kr
Privatleasing från 2 895 kr/mån*
inkl. assistans och service

Nya i20: 4,9-5,1 l/100 km, CO  115-119 g/km (WLTP).
Nya i30: 5,2-6,3 l/100 km, CO  117-141 g/km (WLTP). 

 kcal cillatem .lkxe sirP .edatsurtuartxe rä nedlib åp anraliB
inkl. moms. Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. 
Begränsat antal. 
*Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader inkl. moms
exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka
1 000 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden
max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker.

Kom förbi och provkör den helt nya sportiga och stilsäkra i20 eller den rymliga och familjevänliga 
uppgraderade i30. Nya i20 och i30 har klassledande säkerhetsfunktioner, den allra senaste 
teknologin och massor av utrusning! Som något helt nytt kommer både nya i20 och i30 som 
mildhybrid – för högeffektiv och skonsam körning som bidrar till att minska bränsleförbrukningen.

Välkommen på lanseringsdagar 4-5 december för en provtur i nya i20 och i30!

Sverigepremiär för nya i20 och i30
Upplev nya Hyundai i20 och i30 
på lanseringsdagar hus 4-5 december
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Hyundai  
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Hyundai Mellerud
Sapphultsgatan 6-8, Mellerud  
Tlf. 0530-444 40, info@roybil.se 

Öppettider
Mån-fre: 09.00 - 18.00 
Lör: 10.00 - 14.00

Ardgjend Mollapolci i Håfreströmströja tar sikte mot bollen i ett derby mot Melleruds IF hösten 2020. 

Det rör på sig i fotbollsvärlden trots att verksamheten just 
nu ligger nere. Klubbar byter tränare och spelare byter 
klubbar. 

Vad händer i klubbarna?

Målvakts- 
problemet  

är löst

”

Kroppefjälls IF hade en tuff säsong 
2020. Man undvek sistaplatsen 
i division 6 med minsta möjliga 
marginal. Nu satsar man hårt inför 
2021 och har redan presenterat tre 
nyförvärv. 

Två är spelare som har Kroppe-
fjäll som moderklubb men under 
några år spelat högre upp i serie-
systemet. Det är Andreas Sjöblom 
som återvänder efter två år i Åse-
bro IF och Ali Makiya som de sista 
säsongerna representerat Håfre-
ströms IF. 

Den tredje är mittbacken Jona-
tan Larsson. Han har tidigare re-
presenterat både Åsebro IF och FC 
Trollhättan. Därefter har Jonatan 
haft uppehåll ett par år men star-
tar nu om. Han är dessutom ung-
domstränare i KIF. 

Ny klubb för Ronny 

Trots att han ledde Brålanda IF till 
avancemang från division fem till 
fyran fick Ronny Fredriksson inte 
förlängt förtroende hos BIF. Men 
den tog inte många dagar för ho-
nom att hamna i en ny klubb. Det 
är Håfreströms IF som snabbt tog 
chansen att anlita den verkliga ve-
teranen bland Dalslandstränarna. 

Den tidigare spelande tränaren 

Argjend Mollapolci har valt att 
spela för Åsebro IF nästa säsong. 

Notabelt är också att Håfre-
ströms IF firar 100-årsjubileum 
2021. 

Halvt dussin nya 

Även Åsebro IF förstärker rejält. 
Ovan nämnde Argjend tar med sig 
Enis Fejzulovic från Håfreström.  

Från Melleruds IF kommer tre 
spelare. Jonatan Ugrell och Johan-
nes Tisell Norén har tidigare spelat 
i ÅIF, men återvänder till Rude-
vi efter ett år. Dessutom får ÅIF 
Adam Jonasson från grannklub-
ben i norr. 

Den sjätte nya blir Adam Olsén 

som gör comeback. Han har inte 
spelat under 2020 efter att för drygt 
ett år sedan drabbats av en svår 
knäskada. 

Brålanda IF har haft problem på 
målvaktssidan. Nu är det klart att 
Joy Andersson, som 2020 spelade 
på lån från Vänersborgs IF, stannar 

Sport

kvar i klubben. Han får sällskap av 
nyförvärvet Niklas Andersson.

Lars Nilsson 
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Melleruds kommun är ar-
betsgivare för drygt 1 000 
anställda. Med det följer 
ett stort ansvar, inte minst 
när gäller arbetsmiljön. När 
kommunen anmäls för bris-
tande arbetsmiljö, vilket 
skett nyligen, är det något 
som kommunledningen ser 
väldigt allvarligt på. Följden 
är också att frågan har hög-
sta prioritet och utreds om-
gående.

I Melleruds kommun ar-
betar vi för att vara en attrak-
tiv arbetsgivare. En grund-
pelare i denna ambition är 
det systematiska arbetsmil-
jöarbetet, som vi ständigt be-
höver utveckla och förbättra. 
Vi som politiska beslutsfat-
tare har ansvaret att avdela 
resurser för att säkerställa 
att våra rutiner och policys 
efterlevs. I en organisation 
av vår kommuns storlek, är 

det svårt att helt undvika 
att konflikter kan uppstå i 
någon del av verksamheten 
som i förlängningen kan på-
verka arbetsmiljön negativt.

Den politiska ledningen 
har stort förtroende för vår 
förvaltningsorganisation 
och vi kommer även fort-
sättningsvis att noggrant 
följa upp arbetsmiljöarbetet 
enligt de rutiner och system 
som vi gemensamt arbetat 
fram inom kommunen och 
fattat beslut om. Vi förut-
sätter att samtliga anställda 
följer den av kommunfull-
mäktige beslutade arbets-
miljöpolicyn och arbetar ak-
tivt så att den är ledstjärnan i 
vardagsarbetet.

Morgan E Andersson (C),  
kommunstyrelsens ordförande

   Michael Melby (S), 
kommunstyrelsens  

2:e v. ordförande

Svar på  
öppet brev

Återigen har en artikel i Tte-
la gett mig frågetecken som 
kommuninvånare. Nu hand-
lar det om tillsättande av chef 
som inte gått rätt till. Hur är 
detta möjligt då det finns en 
HR/Personalavdelning, där 
de anställda SKALL ha speci-
alkunskaper inom området. 
Enligt personalchefen gjor-
des bedömningen att inte 
skjuta fram rekryteringen 
eftersom det är hård kon-

kurrens om enhetschefer. Är 
detta en anledning att inte 
sköta saker rätt och enligt 
MBL?

I tidigare artiklar har det 
framkommit att det funnits 
okunskap om arbetsmiljö-
lagen och nu framkommer 
det att det även är okunskap 
i medbestämmandelagen. Är 
detta inte en grundkunskap 
som skall finnas hos dessa 
tjänstemän som har rekryte-

ring och personalfrågor som 
huvuduppgift?

Hur ska jag som kommun-
invånare kunna lita på att 
det finns kunskap hos övri-
ga tjänstemän i kommunen, 
som är anställda för att utföra 
tjänster åt oss kommuninvå-
nare? 

Det är dags att alla poli-
tiker tar sitt ansvar! Det är 
politikerna som delegerar till 
tjänstemännen och ska se till, 

att det finns rätt kunskap och 
kompetens, för de arbeten 
som skall utföras.

JAG VILL KUNNA VARA 
STOLT ÖVER MIN KOM-
MUN!

Jag vill kunna säga till folk 
att de skall flytta hit och även 
kunna bli anställda i kom-
munen. Det jag läser ger ing-
en stolthet utan enbart skam-
känslor.

Kerstin Pousar Lindberg

Ger mig frågetecken som kommuninvånare

Under coronapandemin 
har det varit viktigt att hålla 
förskolorna i Sverige öppna. 
Förskolan är en förutsätt-
ning för att resten av samhäl-
let ska fungera – det har bli-
vit ännu tydligare nu i dessa 
tider. Men förskolan är också 
en verksamhet där många 
människor träffas, barn, per-
sonal och vårdnadshavare 
och därför är den extra utsatt 
när det gäller smitta. 

Vi får rapporter från per-
sonal runt om på våra för-
skolor om en stor oro för 
smitta. Det händer flera 
gånger i veckan att ett barn 
insjuknar under dagen på 

Förskolan extra utsatt för smitta

Vi har förståelse att försko-
lepersonalen har en oro för 
smitta. Melleruds kommuns 
förskolor har informerat 
vårdnadshavare att följa Väs-
tra Götalands nya rekom-
mendationer om lämning 
och hämtning av barn vid 
förskola som lyder:  ”Om nå-
gon i hushållet har bekräftad 
covid-19 rekommenderas, så 
långt det är möjligt, att barn 
inte lämnas på förskolan 
under den period det finns 
smittsamma personer i hus-

hållet. Om barnet inte kan 
vara hemma är vårdnadsha-
vare ansvarig för att se till 
att hämtning och lämning 
kan ske på ett säkert sätt för 
att undvika smittspridning. 
Detta gäller oavsett om vård-
nadshavaren har symtom el-
ler inte”.

Våra förskoleverksam-
heter har ett ansvar för att 
hämtning och lämning ska 
ske på ett säkert sätt. Det 
innebär att om det är möjligt 
ska ett avstånd om minst två 

meter hållas mellan perso-
nal och den som lämnar och 
hämtar. Detta ska ske utom-
hus i största möjliga mån. 
Förskolorna kommer även få 
tillgång till visir att använda 
vid lämning och hämtning.

Samtliga förskolor gjor-
de redan under maj månad 
riskbedömningar där man 
identifierade arbetsmoment 
som kunde innebära en risk 
för smitta eller smittsprid-
ning. Exempel på åtgärder 
var att hämtning och läm-

ning i största möjliga mån 
ska ske utomhus, ökad ute-
vistelse under hela dagen, 
flytta inomhusaktiviteter ut-
omhus, tvätta händer, sprita 
av leksaker och begränsa an-
talet leksaker.

 Anders Pettersson,  
kultur- och utbildningschef                                                                 

Inger Strand, rektor  
Kroppefjälls förskola

Anna Sanengen, ordförande  
kultur- och utbildningsnämnden

Svar till Annika Briving

Lärarförbundet: Ge rektorerna ansvaret
Med anledning av rådande 
pandemi och oroliga med-
lemmar, vill vi nu uppmana 
er att lyssna och ta till er av 
vad som är bekymret på våra 
arbetsplatser. En oro är ett 
arbetsmiljöproblem och om 
vi nu tar oss en stund att tän-
ka och ser till antalet perso-
ner som känner en stark oro 
på sin arbetsplats just nu – så 
måste vi inse att detta är ett 
stort problem för arbetsmil-
jön bland skolorna i Melle-
ruds kommun.

Vi är medvetna om att vårt 
främsta och tydligaste upp-
drag är att hjälpa varje elev 
att nå kunskapsmålen inom 

varje ämne. Vi arbetar hårt 
för detta, men även för att 
varje elev ska känna att våra 
verksamheter präglas av om-
sorg, omtanke och generosi-
tet. Detta innebär att skolan 
som arbetsplats utsätts för 
stora påfrestningar när vi blir 
för få vuxna i elevgrupperna. 
Det är också här den största 
oron från våra medlemmar 
är. 

Vi har en pågående pan-
demi, där vi inte vet hur 
drabbade vi blir om vi blir 
smittade. En lätt snuva, el-
ler någon vecka i respirator? 
Om eller när jag blir smittad, 
hur länge blir min arbets-

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

Undvik fulla 
tamburer”

plats utan mig? Med detta i 
perspektiv, är det enkelt att 
välja bort fysiska möten med 
till exempel elevhälsan eller 
fikaprat i personalrummet. 
Vi har elever att värna om, 
vi har äldre anhöriga som vi 
vill träffa igen och vi har egna 
familjer att finnas för. Sociala 

relationer i all ära, men inte 
nu!

Det är möjligt att för en del 
lärare försämras kvalitén på 
planeringsarbetet när man 
jobbar hemifrån. Eller så gör 
det inte det. De flesta av oss 
är vana vid att planera hemi-
från under de flesta av veck-
ans tider. Vi har till viss del 
digitala läromedel, tillgång 
till olika plattformar för att 
ha digitala möten och kan 
använda oss av det vi lärt oss 
under till exempel IT-fort-
bildningar. Att referera till 
arbetslagsreformen i LGR80 
håller inte i detta avseende.

Eftersom varje skola gjort 

förskolan. Personalen träffar 
även många vårdnadshava-
re varje dag och tyvärr är 
det inte alla som håller sig 
eller sina barn hemma när 
de har symptom eller ens 
konstaterad covid-19. Flera 
som arbetar i verksamhe-
terna vittnar om att de får 
ta på sig ansvaret för att se 
till att personer som vistas 

på förskolans område följer 
Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer. 

Vi anser att dessa situatio-
ner går att förhindra genom 
att Melleruds kommun för-
tydligar vad som gäller när 
man befinner sig på försko-
lans område. Då har man i 
alla fall gjort vad man kan 
för att minimera kontakten 
mellan vuxna på förskolans 
område för att i förlängning-
en också bidra till att minska 
smittspridningen. 

  Därför föreslår vi Melle-
ruds kommun:

- Inför rekommendationer 
vid hämtning och lämning 

av barn som innebär att per-
soner med symptom eller 
konstaterad covid-19 inte får 
vistas på förskolans område. 

- Att hämtningar och läm-
ningar i möjligaste mån sker 
utomhus för att undvika ful-
la tamburer där distansering 
inte kan uppfyllas. 

- Att skyddsutrustning 
finns att tillgå, munskydd IIR 
och visir, utöver de skydds-
förkläden och skyddshand-
skar som alltid ska finnas 
på förskolor. Ge personalen 
kunskap om hur skyddsut-
rustningen ska användas.

Annika Briving, ordförande  
Kommunal Dalsland

Morgan E Andersson (C). Michael Melby (S).

Konstaterar att även Lärar-
förbundet i insändaren håller 
med om att kvalitéten för en 
del lärares planeringsarbe-
te försämras vid hemarbete. 
I förlängningen kommer då 
även undervisningens kvalitet 
att försämras. När eleverna 
lämnat skolan finns goda för-
utsättningar att hålla avstånd 
i lokalerna. Lärarförbundets 
Sifo-undersökning 26 oktober 
visar att sju av tio lärare gör 
sin lärarplanering på skolan. 

Samtliga rektorer i Melle-
rud står bakom beslutet att 
planeringsarbetet ska ske på 
skolan vilket ger en likvärdig 
skola i kommunen. Lyckligt-
vis har skolan i Mellerud haft 
få fall av covid-19 bland elev-
er och lärare. Avstämning av 
sjukläget sker regelbundet och 
förändras det kan nya beslut 
bli aktuella med kort varsel. 

Anders Pettersson 
Kultur- och utbildningschef

Svar till Lärarförbundet

egna riskbedömningar och 
varje rektor fått i uppdrag 
att anpassa verksamheten 
utifrån detta kräver vi nu att 
våra rektorer får mandatet att 
avgöra när det fungerar med 
planeringstid hemma.

Vi är övertygade om att 
våra rektorer har kompetens 
och insikt i sina lärares upp-
drag, så att de därmed enkelt 
kan avgöra när lärare behö-
ver finnas på skolan fysiskt 
eller inte.

Söndagen den 22 novem-
ber tog vi del av Stefan Löf-
vens tal till nationen och vi 
väljer att citera några delar ur 
detta. ”Det vi som land gör 

fel nu får vi lida för senare. 
Det vi gör rätt nu får vi glädje 
av senare.” 

”Och du som arbetsgiva-
re: om det går, möjliggör för 
dina anställda att jobba he-
mifrån.”

Med anledning av detta 
kan vi i Lärarförbundet Mel-
lerud, inte längre nöja oss 
med orden ”håll i och håll 
ut”. Vi kräver att Melleruds 
kommun som vår arbetsgi-
vare tar ansvar för varje indi-
vid – elev som vuxen. Detta 
vill vi att ni gör genom att ge 
våra rektorer och lärare tillit 
och ansvar i sin yrkesroll!

Lärarförbundet Mellerud
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Från A till Ö

Annonsera i A-Ö 
Minsta tiden för medverkan är 3 mån
Kontakta Christina Svensson Callh 0530-74 50 62 

eller christina@mellerudsnyheter.se 

120:-/vecka
3 rader + rubrik. 10:-/extra rad
Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

S. Larssons Alltjänst AB ................................ Mob. 073-985 27 00 
Golvslipning, mattläggning, tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.

ALLTJÄNST

Bildelsshopen ........................................................... 0530-73 07 40 
Din bildelsbutik i Mellerud, Landsvägsgatan 80,  
info@bildelsshopen.com

BILDELAR

Mikaels Bilservice ................................................... 070-417 41 25
Service, reparationer, Östevatten 8, Mellerud 

BILSERVICE

Svenska Foder AB  Djur & Naturbutik ................. 0530-186 71
Erikstad, Mellerud • www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB ................................................. 0521-360 48
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö
Åsebro Kvarn • www.asebrofoder.se

DJUR, TRÄGÅRD & LANTBRUK

LastvagnsCenter AB - El & Diesel ........................... 0522-172 00
Specialistkompetens för dieselpumpar, insprutare/injektorer. 
Fiat Professional och Iveco auktorisation. Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar • www.lastvagnscenter.se

DIESELSERVICE – TRANSPORTBILSSERVICE

K-E:s Bil & Däck .............................0521-301 16 eller 070-254 03 30
Däckservice • Bil/maskinreparationer • Sven-Ingvar Andersson
Atterud • Öppet: Mån-fre 7.30-17.00

Däckarna ....................................................................... 0530-101 77
Håkans mobil: 070-653 26 71 • www.dackteam.se/dackarna-mellerud

DÄCK & DÄCKVERKSTAD

Lidbergs Mark & Grävtjänst ................................ 073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

ENTREPRENAD

Colorama Melleruds Färg ........................................ 0530-102 77 
Fullsorterad färgfackhandel • Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4

FÄRG

Svenska Glaslösningar AB (f.d. Wressel’s Glas) ..... 070-781 52 81
Bilglas – Planglas – Plast – Svetsning • Gäller det glas hör av er till oss.

GLASMÄSTERI

Melleruds golvtjänst  - Mattadoren På Dal ............. 070-890 98 28 
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo • Fullständig läggningsservice

GOLV

Bäckebol thai massage............... Boka tid:  073-904 70 93  svensk
 070-015 39 15 engelsk
Thaimassage – Oljemassage –  Fotmassage
Järn, Bäckebol 1, 464 93 Mellerud

MASSAGE 

Åse’s Möbeltapetseri ............................................. 073-414 89 95
Mossen, Grinstad • ase.winsvold@gmail.com • FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Habibi Åsens Pizzeria & Pub ...................................... 0530-300 72
À la carte  •  Fullst. rättigheter • Hemkörning

PIZZERIA

Smådjursveterinären Åmål-Säffle ..................0532-160 02
Specialkompetens på smådjur. Vid järnvägsstationen i Åmål, Drottning 
Kristinas väg 2. • Bokning varje dag • www.smadjursveterinaren.se
info@smadjursveterinaren.se

SMÅDJURSVETERINÄR

Full fräs ........................................................................ 070-301 09 47
Vi fräser bort dina stubbar! • Hansson stubbfräsning • www.fullfras.se

STUBBFRÄSNING

Veteranpoolen .......................................................... 0530-72 50 50
Vi hjälper dig med hantverk, städ, omsorg och trädgård m.m. 
Behöver du hjälp på företaget ibland? Ring Veteranpoolen eller maila  
mellerud@veteranpoolen.se • Välkommen!

www.seniorbolaget.se .......................................... 010-175 19 36
Vi tar hand om städ, trädgård, snickeri och målning.  
Ring Monica 010-175 19 36

TJÄNSTER

Svens Entreprenad AB ............................................ 076-863 79 24
Precisionsfällning/skogsarbete • F-skatt, fullförsäkrad 
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Svens Entreprenad AB
Vi hjälper dig med din trädgård! ............................ Marie 076-229 24 55 
................................................................................ Sven 076-863 79 24
info@mariestradgardstjanst.se • www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

BIC Värmepumpar .......................................................0534-616 38 
Berg – Luft – Vatten • Kostnadsfria offerter

VÄRMEPUMPAR

Lollo’s Alltjänst ................................................. Lollo 0702-65 47 46
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud

Veris Kooperativ ......................................................... 0530-129 05 
Hem- och flyttstäd m.m. • Rutavdrag • Kvalitetsgaranti • www.veris.se

Veteranpoolen .......................................................... 0530-72 50 50
Vi hjälper dig städ och hemtjänstservice. Ring Veteranpoolen!  
Maila mellerud@veteranpoolen.se

Ankis Hemservice .................................................... 0706-00 34 81
Flytt- och hemstäd, m.m. 

STÄD

BM Städ & Hemservice .......................................... 070-249 56 59
Hem- och flyttstädning m.m. • bm.stadhemservice@gmail.com 

Vi Socialdemokrater i Mel-
lerud föreslår att större delen 
av de extra medel som reger-
ing och Riksdag har beslutat 
om inför 2021, verkligen ska 
användas så som Riksda-
gen beslutat, till att utveckla 
äldreomsorgen och skolan i 
Melleruds kommun!

Socialdemokraterna i 
Mellerud reserverar sig mot 
det förslag till tilläggsbudget 
för 2021, som nu föreligger 
och anser att den slutliga ra-
men för 2021 bör ökas med 

totalt 17 miljoner av det be-
räknade överskottet på totalt 
25 miljoner för 2021.

Konsekvensen av nuva-
rande förslag till tilläggs-
budget 2021 blir orimliga 
besparingar inom såväl 
skolan som äldreomsorgen. 
Vi har ett stort ansvar, både 
att leva upp till en god sam-
hällsservice och att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

Vi Socialdemokrater vill 
satsa fem miljoner extra på 
grundskolan och gymnasiet, 

nio miljoner extra för att 
stoppa tänkta besparingar 
inom äldreomsorgen och 
lägga tre miljoner kronor till 
kommunstyrelsen för oför-
utsedda händelser då 2021 
ser ut att bli ett år med fort-
satta osäkerheter.

Vi Socialdemokrater vill 
satsa, inte spara oss in i 
framtiden för Melleruds 
kommun!

Förtydligande: Socialde-
mokraterna anser att finan-
sieringen av den ökade ra-

men får läggas fast slutgiltigt 
efter det att skatteprognosen 
den 15 december 2020 före-
ligger. 

Skulle Melleruds kom-
muns beräknade överskott 
bli större än det nu beräk-
nade, anser vi att vi ska strä-
va efter att nå målet om två 
procent i resultat för 2021.

Om så inte blir fallet anser 
Socialdemokraterna i Melle-
rud att kommunfullmäktige 
ska besluta om en tillfällig 
avvikelse ifrån fastställt fi-

nansiellt mål och nöja oss 
med ett enprocentigt mål 
under 2021 för att klara de 
viktiga behoven av välfärd i 
Melleruds kommun.

Den borgerliga majori-
teten i Melleruds kommun 
hävdar att de vill åstadkom-
ma en långsiktigt hållbar 
ekonomisk samhällsservice 
till medborgarna genom att 
spara och dra ner på själva 
samhällsservicen. De må-
lar dessutom upp en bild av 
osäkerhet i slutet av planpe-

Vi Socialdemokrater vill värna välfärden!

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

rioden där Riksdagen ännu 
inte fattat några beslut.

Vi känner oss trygga med 
de för Mellerud så viktiga 
statsbidragen, så länge väl-
jarna röstar för en möjlig 
Socialdemokratisk ledd re-
gering!

Michael Melby, 2e vice  
ordförande kommunstyrelsen
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VI SÖKER EN NY 
KANALREPARATÖR
Vill du bli en medarbetare vid en av Dalslands- och sydvästra Värmlands 
mest spännande arbetsplatser? En av våra medarbetare går i pension och 
nu söker vi efter en ny medarbetare till Teknik & Service. Känner du att du 
skulle passa in i gänget hos oss, sök tjänsten!

Vi erbjuder en spännande, omväxlande och mycket social arbetsmiljö.
Öppenhet och ansvarstagande är viktiga ledord för oss. Du jobbar i en
atmosfär av kunniga och erfarna medarbetare.

Kanalreparatör
Vi söker dig som har ett brett kunskapsregister men med särskilt  
dokumenterad kunskap/erfarenhet inom bygg- och anläggning. Det är 
meriterande om du har kunskaper/erfarenheter inom området motor-  
och mekanik, stål och svets. Erfarenhet av arbete i marin miljö och någon 
form av nautisk kompetens är också meriterande.

Eftersom arbetet innebär resor är körkort klass B ett krav!
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du skall ha stor social  
kompetens, god samarbetsförmåga, samt kunna uttrycka dig väl i tal och  
skrift. Du har också ett utpräglat ordningssinne. Datavana är ett krav, då 
all rapportering sker via plattformen Visma Tid.
Viktigt är också att du inte är bosatt alltför långt bort då jourverksamhet 
innefattas i tjänsten.
• Placeringsort - Håverud
• Ange löneanspråk i din ansökan

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta 
Stefan Lindqvist - Teknisk chef. Tel. 070-291 46 00. Mer information finner 
du på www.dalslandskanal.se.

Så ansöker du
Om detta låter som en utmaning för dig skickar du din ansökan i form 
av ett personligt brev med betygs- och meritförteckning till  
stefan.lindqvist@dalslandskanal.se eller:

Dalslands Kanal AB
Nils Ericsons väg, Upperud
464 72 Håverud

Senast den 30 januari 2021 vill vi ha din ansökan

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

FRÄNDEFORS
I onsdags var grannar till det planerade boen-
det på Elgärde i Frändefors kallade till ett möte 
i kommunhuset i Vänersborg. Då rådande om-
ständigheter förbjuder att fler än åtta personer 
träffas inomhus, var det representanter från fem 
grannfamiljer som kunde vara med på mötet.

Nya besked om boende på Elgärde

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Vi vill veta 
vad som ska 

komma

”

Ove Axelsson och grannar på Elgärde i Frändefors har fått nya besked.

100 000 kr till smolt
Stiftelsen Laxfond för 
Vänern har under drygt 
två år drivit Leader-
projektet ”Lax i Vä-
nern” för att via fri-
villigavgifter förbättra 
ekonomin för lax- och 
öringutsättningarna i 
Vänern. 

Detta är ett ”måste” för att 
säkerställa lax- och öringfis-
ket och därmed rädda den 
besöksnäring runt Vänern 
som är beroende av ett att-
raktivt laxfiske i Vänern. 
Man kan säga att utan smol-

tutsättningar blir det inget 
laxfiske i Vänern eftersom 
den vilda fisken är fredad.

En ny webbplats är skapad 
och en del andra åtgärder 
för att underlätta olika fri-
villigavgifter där även olika 
annonspaket ingår.

Stegborgs EL-evator bi-
drar nu med 100 000 kronor 
till utsättningarna i Vänern 
och medlemmarna i Lax-
fond Vänern är naturligtvis 
jättenöjda över insatsen.

Ägaren Fredrik Stegborg 
säger följande: 

–  Trots coronapademin 
har företaget gått bättre än 
väntat och vi vill gärna dela 
med oss av vårt resultat för 
att göra en insats för laxfis-
ket i Vänern.

Thomas Johansson, vd på 
Laxfonden säger: 

– Vi på Laxfonden hoppas 
på att fler företag vill bidra 
till laxfisket. För att nå vårt 
utsättningsmål på 90 000 
smolt per år så behövs en del 
insatser. Det känns som att 
vi kommit en bra bit på väg.

Ove Axelsson, fastighets-
utvecklare på Elgärde, har 
upprepade gånger försökt 
få svar på sina och grannars 
frågor, så mötet var välkom-
met. Oron bland boende i 
området har varit stor då 
det i protokollet från soci-
alnämnden framgick att det 
handlar om ”personer med 
komplex beteendeproble-
matik samt utmanande be-
teenden. Det kan handla om 
att hantera impulskontroll, 
droger i kombination med 
kognitiv och psykisk funk-
tionsnedsättning”. 

I förstudien sägs ”Lokali-
seringen förordas på grund 
av att det av de tillgängliga 
tomterna för ändamålet har 
det lugnaste läget. Tomten 
ligger utanför Vänersborgs 
centrum och ett lantligt läge 
är gynnsamt för målgrup-
pen då det ökar avståndet 
till lockelser”.

För några år sedan hade 
Vänersborgs kommun ett 
boende på Elgärde, för 

människor med drogpro-
blematik, vilket medförde 
stora problem för grannar. 
Boendet, som var avsett för 
en person, blev  enligt Ove 
Axelsson ”ett tillhåll, med 
väsen, hot och fyllekörning-
ar” i grannskapet som följd. 
Detta boende avvecklades av 
Vänersborgs kommun och 
det lilla huset såldes.

– Vi påpekade hur det blev 
förra gången och ville veta 
vad som skulle komma nu. 
Svaret förvånade oss och jag 
vet inte vad jag ska tro om 
det än, säger Ove Axelsson.

Det som nu framkom på 
mötet var att det som står i 
förstudien ska tolkas som 
personer med autism som 
är överkänsliga mot ljud och 
ljus. Ingen av de sex perso-
nerna som nu är kända och 

kan komma att bo på Elgär-
de ska ha några missbruks-
problem.

– Min svenska var inte 
tillräcklig för att få till den 
tolkningen och Väners-
borgs socialförvaltning har 

lovat saker förr som inte 
blivit av. Vi har inget emot 
människor med autism, det 
är drogmissbruk och det 
som ofta följer med det vi är 
bekymrade över, säger Ove 
Axelsson.

Karin Hallberg, socialchef 
i Vänersborgs kommun har 
i skivande stund inte gått att 
nå för en kommentar.
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FöretagsGUIDEN Behöver du hjälp?

Anlita våra LOKALA småföretagare

Hundtjänster

.se 

Hundkurser 
Vår & Höst

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Fotvård

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Renovering

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

TV-installatör

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

VVS

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Snickare

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Bowling

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Trädgårdstjänster

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggställningar

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickare

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

Entreprenad

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Golvläggare

Allt inom golv 

och mattor

Städ

070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

Glasmästare

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Friskvård

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Stenhuggeri

GRAVSTENAR 
tillverkning – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
Brålanda

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Bildelar

Foder

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
65:-/bal • 1100:-/pall

inkl. moms

Snickare

olesensbygg@gmail.com

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

Trädgårdstjänster

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

Trädgårdstjänster

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

Målare

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

Uthyres

• Lägenhet
2 rok, 3 våning, vid busstorget. Hyra: 
5.900:-/månad. Ring 070-265 10 70.

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

Ny bluffaktura
Nu figurerar en ny 
sorts bluffaktura bland 
företagare. Det är ett 
företag som kallar sig 
VRE VAT Register 
i Tyskland som står 
bakom lurendrejeriet.

En företagare i Melleruds 
kommun berättar att hen 
nästan gick på bluffen, så 
skickligt gjord är den.

Brevet är skrivet på eng-
elska och där finns alla upp-
gifter på mottagarens före-
tag. Man vill att företaget 
registrerar sig för en summa 
på 711 euro. Då får man ett 
VAT-ID som innebär att 

man kan exportera taxfritt 
inom EU – under förutsätt-
ning att mottagaren också 
har ett VAT-ID.

På hemsidan står bland 
annat följande: If you are an 
entrepreneur or a small busi-
ness with goods and/or ser-
vices in other EU countries, 
you need a valid VAT ID for 
the tax allocation of EU-ba-
sed companies.

Ett svarskuvert skickas 
med där adressen på bluf-
företaget står: VRE VAT Re-
gister, P.O Box 2644, 36243 
Niederaula, Germany.
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Melodikrysset v.49 - 5 december

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:...............................................................................................................................................

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Melodikrysset v. 49 – 5 december

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!

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

500:- rabatt 
på höstens bågar

Följ oss på

Jubileumserbjudande

Vi firar 50 år 
i Mellerud
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PREDIKOTURER

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Arne Pettersson, Gatan

UPPVAKTNING

På lördag fyller vår goa tjej Junie  
Flodin 7 år. 

Grattiskramar från pappa, Willie, 
farmor, farfar, farbror Basse och 

gammo Doris

Grattis

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
på Facebook –Smyrnaför-
samlingen Mellerud.

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

BRÅLANDA
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Mån-fre 18 Gemensam 
bön för Brålandabygden i 
entrén till Equmeniakyrkan, 
Brålanda. Sön 11 Advents-
gudstj. på webben. Se hemsi-
da och instagram; equmenia-
kyrkansodradal.se
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön i Equmenia-
kyrkans entré. Tor, Sön, Tis 
14 Kaffe med Adventsvand-
ring i Centrumparken. Sön 
11 Gudstj. Anette J Carlson. 
Anmälan, se hemsida. Ssk, 
separat anmälan. Sön 11.30 
Gudstj. Anette J Carlson. An-
mälan. Ssk, separat anmälan.
Timmervik: Sön 14 Gudstj. 
Anette J Carlson, anmälan. 
Sön 14.30 Gudstj. Anette J 
Carlson, anmälan.
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 18 Gudstj. 
i Taizéanda m Victoria 
Olsson. Föranmälan 0521-
400 14 eller ser vår hemsida. 
Mån 14.30 Måndagskaffe 
m andakt i fsh. Mån-fre 12 
Lunchbön i fsh.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Eva Kronstrand. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria An-
dersson ”Visa från Utanmy-
ra” av J. Johansson varefter 
Ulrika Kronstrand sjöng 
”Strövtåg i Hembygden” av 
G. Norén/B. Dixgård. Akten 
förrättades av Christer Al-
varsson och man sjöng till-
sammans psalmerna 34, 256 
och 77. Solisten sjöng ”Jag 
har hört om en stad” av L. 
Lithell och som avslutnings-
musik spelades ”Air” av J. S 
Bach. Vid urnan togs avske-
det av de närmaste. Till min-
net av Eva var koret vackert 
dekorerat med blommor i 
hösten färger. Efter akten 
ägde gravsättning rum på 
Gunnarsnäs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
John Wärngren. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Air” av J. S. Bach varefter 
han sjöng ”Barnatro” av E. 
Westling. Akten förrättades 
av Eva Marklund och man 
sjöng tillsammans psalmer-
na 249, 256 och 730. Anders 
sjöng ”Han har öppnat pärl-
eporten” av F. A. Bloom och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Någonstans bland alla 
skuggorna” av E. J. Rollings. 
Vid urnan togs avskedet av 
de närmaste. Till minnet av 
John var koret vackert deko-
rerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Högsäters kyrkogård.

JORDFÄSTNINGAR

Helgmålsringning är 
en av SVT:s verkliga 
långkörare. I år firar 
programmet 50 år. Bi-
skop Sören Dalevi le-
der helgmålsringningen 
den 12 december, då är 
programmet inspelat i 
Björneborg.

– I år är det extra angelä-
get med samlingspunkter 
som SVT:s Helgmålsring-
ning. När vi inte kan mötas 
i våra kyrkor är det bra att 
det finns alternativ och det 
är roligt att ge hela svenska 
folket möjlighet att komma 
med mig till Björneborg, 
säger Sören Dalevi, biskop i 
Karlstads stift.

Inför den tredje advent ta-
lar Sören om vikten av att se 
sina medmänniskor.

– Frågan om att älska sin 
nästa är avgörande för oss 
alla. Inte minst i ett samhälle 
där många vill tuta i oss att 

det bara är ”jag, jag, jag” som 
gäller. Att älska sin nästa 
som sig själv är ett av bibelns 
mest centrala budskap, säger 
Sören.

Helgmålsringning sänds 
i SVT varje lördag klockan 
17.50. Programmet med bi-
skop Sören Dalevi sänds den 
12 december. De går också 
att se på SVT play i efter-
hand.

Programmen spelades in 
tidigare i höstas på plats i 
Björneborg.

– Helgmålsringning är 
en verklig tv-klassiker. Det 
är ärofyllt och roligt att få 
vara med och jag hoppas att 
programmet kommer att ge 
människor något tänkvärt 
och hoppfullt i dessa mörka 
tider, säger Sören.

Fotnot: Sören Dalevi 
medverkade även i SVT:s 
Helgmålsringning den 28 
november.

Leder helgmålsringing

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

Vem vill du 
gratulera?

Vår kära

Karin Jansson
* 11 maj 1926

har stilla insomnat.

Åsensbruk
29 november 2020

Jan och Titin
Tommy och Marianne

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra sidan

Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

de närmaste. 
Blixt Begravningsbyrå
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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 
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 Go’kväll 
11:00 Bryssel calling 
11:30 Terje – fotografen, lögnen 
 och sanningen 
12:30 Årets sockerbagare 
13:30 Målet är målet 
14:30 K-märkt form, Elsa & Fred 
16:15 Strömsö 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt,  Lokala nyheter 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
19:00 Go’kväll 
19:30 Rapport , Lokala nyheter 
20:00 Dokument inifrån:
 Vaccinkrigarna 
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 Musikkalendern 
23:50 Hjärntvättad: En serie-
 mördares bekännelser 
00:50 Jakten på en mördare 
05:00 Sverige idag 
05:30 Go’kväll 

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 Drömmen om Bali 
16:45 Perfektion 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus 
18:30 Nazismens födelse 
19:25 Vinterliv 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Domedagen 
20:30 Det vackraste samiska 
 hantverket 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Utrikesbyrån 
22:15 Louis Theroux: USA:s
 övermedicinerade barn? 
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 

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 Late night concert 
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 Bonde söker fru 15 år 
21:00 Drottningarna 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 Late night concert 
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 
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 Körlärare sökes 
10:45 Lerins sommarö 
11:45 Columbo 
13:20 Skidskytte: Världscupen 
15:00 Motor: Rally-VM 
16:00 Amningsrummet 
16:20 Skidskytte: Världscupen 
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 Målet är målet 
21:00 I klimatets spår 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Jihad Jane 
00:00 Musikkalendern 
00:05 Tjuv och polis 
01:05 Bryssel calling 
01:35 Amningsrummet 
05:00 Strömsö 
05:30 Go’kväll 

08:00 Sapmi sessions 
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 Det vackraste samiska 
 hantverket 
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 La vie en rose – berättel-
 sen om Edith Piaf 
00:30 Samernas tid – sydsamiska 
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 Bø 
23:55 Horrible bosses 
01:55 Mickey blue eyes 
03:55 En plats i solen: Vintersol 
05:00 En plats i solen: Sommar-
 sol

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 Domedagen 
16:45 Proffs på en dag 
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 
19:25 Vinterliv 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Jätten i Hallstahammar 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Jag, Daniel Blake 
23:25 Louis Theroux: USA:s
 övermedicinerade barn? 
00:25 Det vackraste samiska
 hantverket
00:55 Perfektion 
01:25 Good gaming 
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 Slappna av med Ulrika 
09:40 Julkalendern: Mirakel 
09:55 Go’kväll 
10:25 Arkitekturens pärlor 
10:35 Jul hos Claus 
10:45 Målet är målet 
11:45 Matmagasinet 
12:30 Motor: Rally-VM 
13:30 Columbo 
15:00 Motor: Rally-VM 
16:00 Första dejten 
16:30 Engelska Antikrundan 
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 På spåret 
21:00 Skavlan 
22:00 Dips 
22:25 Rapport 
22:30 Musikkalendern 
22:35 Kommissarie Lewis 
00:05 I klimatets spår 
01:05 Första dejten 
01:35 Lerins sommarö 
04:30 Sverige idag 
05:00 Go’kväll 
05:30 Hundra procent bonde 

06:15 Fråga doktorn 
06:45 Dokument inifrån 
07:45 Engelska Antikrundan 
08:45 Julkalendern: Mirakel 
09:15 Matmagasinet 
10:00 Vinterstudion 
10:25 Alpint: Världscupen 
11:25 Alpint: Världscupen 
12:30 Vinterstudion 
13:20 Skidskytte: Världscupen 
14:00 Alpint: Världscupen 
14:30 Vinterstudion 
15:15 Skidskytte: Världscupen 
16:30 Vinterstudion 
17:00 Anslagstavlan 
17:05 Hundra procent bonde 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Go’kväll 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
19:00 Sverige! 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Årets sockerbagare 
21:00 Standup sketch show 
21:30 I vår herres hage 
22:15 Amningsrummet 
22:40 Rapport 
22:45 Musikkalendern 
22:50 The wife 
00:30 Ciderhusreglerna 
05:15 Go’kväll 
05:45 Årets sockerbagare 

08:00 Sapmi sessions 
08:30 Se upp 
09:00 Motor: Rally-VM 
10:00 Modern och dottern 
12:00 Domedagen 
12:30 Det vackraste samiska 
 hantverke 
13:00 Här är mitt museum 
13:15 Mitt ögonblick 
13:25 Alpint: Världscupen 
14:00 Motor: Rally-VM 
15:00 Ekonomibyrån 
15:30 Kulturveckan 
16:00 Rapport 
16:05 Min sanning 
17:05 Vetenskapens värld 
18:05 Hårdingen Robert 
 Mitchum 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Nina Stemme 
20:35 Kulturstudion 
20:40 Flickan från Västern 
22:55 Kulturstudion 
23:00 Manhunt 
23:50 Ungar 
00:30 Utrikesbyrån 
01:00 Universitetets djursjukhus 
01:45 Sportnytt 

06:00 Dr Phil 
06:55 Anders knackar på 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 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 The girl in the spider’s 
 web 
00:30 The big short 
03:15 Borta bra, hemma värst 
05:05 Dr Phil 

06:45 Lerins sommarö 
07:45 Engelska Antikrundan 
08:45 Julkalendern: Mirakel 
09:15 Strömsö 
09:45 Vinterstudion 
10:00 Alpint: Världscupen 
11:00 Vinterstudion 
11:25 Alpint: Världscupen 
12:35 Vinterstudion 
12:45 Skidskytte: Världscupen 
14:05 Vinterstudion 
15:15 Skidskytte: Världscupen 
16:00 Vinterstudion 
16:30 Rally-VM – sammandrag 
17:15 Fotbollsstudion 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Landet runt 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
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 Nobel 2020: Porträtten 
23:00 Rapport 
23:05 Musikkalendern 
23:10 Veckans brott 
23:40 Målet är målet 
00:40 I vår herres hage 
05:00 Sverige! 
05:30 Landet runt 

08:00 Sapmi sessions 
08:30 Finska ögonblick i Sverige
09:00 Jätten i Hallstahammar 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Perfektion 
11:15 Glimt av Norge 
11:30 Min röst: Minun ääni 
12:00 Motor: Rally-VM 
13:30 Drömmen om Bali 
14:00 Nina Stemme 
15:30 Skolstudion 
16:00 Rapport 
16:05 Hårdingen Robert 
 Mitchum 
17:00 Alors grammaire ! 
17:11 Kortfilmsklubben  
17:45 Barnen som överlevde 
 Förintelsen 
18:00 Kroppsrevolt 
18:30 Min musik till Finland 
19:00 Världens natur: Kuba – 
 där djuren finns kvar 
19:55 Anslagstavlan 
20:00 Min sanning 
21:0 0Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån 
23:00 Gudstjänst 
23:45 Ekonomibyrån 
00:15 Limboland 
00:45 Nåt måste göras 
01:15 Nu blir vi sambor 
01:45 Proffs på en dag 
02:15 Min röst: Minun ääni

06:00 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Så mycket bättre 
13:20 Grand designs Sverige 
14:20 Drottningarna 
15:25 Jul med Ernst 
16:20 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 
22:15 Wallander: Sorgfågeln 
00:10 Kalla fakta 
01:10 Norrlandspolisen 
03:10 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 
18:50 Keno 
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 
23:55 Hawaii five-0 
00:55 Law & order: Special 
 victims unit 
01:50 Agatha Raisin 
02:55 En plats i solen: Vintersol 
05:05 Home and away 
05:30 Köket 

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 Landet runt 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Sverige! 
12:00 Fatta historia 
12:15 Tjuv och polis 
13:15 Skavlan 
14:15 På spåret 
15:15 K-märkt form 
15:20 Juninatten 
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 Fråga doktorn 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Lisa Nilsson – ett porträtt 
21:00 Hundra procent bonde 
21:45 Nobel 2020: Porträtten 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Musikkalendern 
22:35 Gryningsfeber 
00:25 Amningsrummet 
00:50 Dokument inifrån
04:45 Sverige idag 
05:15 Hundra procent bonde 

08:00 Alors grammaire ! 
08:11 Kortfilmsklubben 
 – franska 
08:45 Barnen som överlevde 
 Förintelsen 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Gudstjänst 
17:00 Här är mitt museum 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Jätten i Hallstahammar 
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 Se upp 
23:45 Agenda 
00:30 Utrikesbyrån 
01:00 Nu blir vi sambor 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

08:30 Jarkko och dövas 
 Amerika 
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 Grizzlybjörnen i 
 Yellowstone
19:25 En bild berättar 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Corona special 
20:30 Nobel 2020: Litteratur-
 porträttet 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Manhunt 
23:05 Min röst: Minun ääni 
23:35 Jätten i Hallstahammar 
00:35 Min sanning 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 
02:10 Jarkko och dövas
 Amerika 

06:00 Morgonstudion 
07:15 Julkalendern: Mirakel 
07:30 Rapport 
07:38 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa med Sofia 
09:30 Julkalendern: Mirakel 
09:45 Strömsö 
10:15 Hundra procent bonde 
11:00 Idrottens himmel och 
 helvete 
11:30 Rättighetsbärarna 
12:00 Matmagasinet 
12:45 Dokument inifrån 
13:45 Fråga doktorn 
14:15 K-märkt form 
14:20 Lisa Nilsson – ett porträtt 
15:20 Hajen som visste för 
 mycket 
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, Lokala nyheter 
20:00 Den största nyheten 
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 Skavlan 
00:05 Kommissarie Lewis 
05:00 Sverige idag 
05:30 Go’kväll 



Resultatet från Skogs-
barometern 2020 
presenterades under 
torsdagen, lokalt på 
Nuntorp, av repre-
sentanter från Ludvig 
& Co samt Dalslands 
Sparbank. Medverkade 
som skogsägare gjorde 
också Richard Johans-
son. Skogsbarometern 
görs varje år och mä-
ter temperaturen på 
skogsmarknaden.

Fler än tidigare tror på sti-
gande fastighetspriser. En 
trolig orsak är att tillgången 
på mark är begränsad. Den 
oroliga omvärlden gör också 
att intresset för stabila place-
ringar ökar. Skogsmark för 
cirka 120 miljarder kommer 
att byta ägare de närmaste 

fem åren, samtidigt som det 
noteras att få skogsägare vill 
sälja på öppna marknaden

– I mars-april när pan-
demin startade och börsen 
föll var intresset av att köpa 
skog mycket stort och priset 
på skogsmark steg. Under 
hösten har det varit färre 
objekt till salu, säger Hen-
rik Pålsson vid Ludvig & Co 
och tillägger att det totalt i 
pandemins spår blivit större 
efterfrågan på mindre går-
dar då det är många som vill 
flytta ut på landet.

Förstagångsköpare får 
svårt, ägarna blir äldre

Samtidigt blir skogsfastig-
heterna allt större, tillköp av 
mark ökar och det blir svå-
rare för förstagångsköpare 
att införskaffa större eller 

Äganderätten oroar skogsägare

På pressträffen medverkade fr.v. Jennie Bråthén, Ludvig & Co, Alexander Litos, Ludvig & Co. Henrik Pålsson, Ludvig & Co, skogsägaren Richard Johansson samt Reino Fredriksson, Dalslands Sparbank, , 

Reino Fedriksson, Dalslands Sparbank, förklarade varför skogen blir eftertraktad 
när börsen sjunker.

Det är 
viktigt att 

man sköter 
sin skog...

”

Skogsbarometern är en årlig undersökning som Sifo 
utför på uppdrag av Swedbank, Sparbankerna och 
Ludvig & Co. Undersökningen belyser de privata skogs-
ägarnas syn på marknaden samt deras förväntningar 
på konjunkturen. Då de äger drygt 50 procent av den 
svenska skogsmarksarealen och levererar 60 procent 
av den totala råvaran till landets skogsindustri är deras 
uppfattningar och förväntningar en viktig temperatur-
mätare.

FAKTA Skogsbarometern

RÄNTEKAMPANJ
HELA DECEMBER 2,95%

medelstora skogsfastigheter.
Allt fler skogsägare dröjer 
också allt längre med sitt ge-
nerationsskifte. 

granbarkborre tror färre 
skogsägare än i fjol att ska-
dedjur, brand och stormar 
kommer att påverka deras 
framtida skogsägande mest. 

Färre fullförsäkrar

Färre skogsägare väljer att 
fullförsäkra sin skog. Nya 
försäkringsvillkor kan ha 
med det hela att göra. De 
flesta skogsägare är lågt be-
lånade, men när det mås-
te till så kräver banken att 
skogen är fullförsäkrad för-
klarar Reino Fredriksson, 
Dalslands Sparbank, i sam-
manhanget.

– Industrins utbyggnad 
efterfrågar produkter från 
skogen, menar Richard Jo-
hansson, som också pekar 
på hur viktigt det är med 
avverkning, inte minst för 
barkborrens skull

– Vi jobbar nu mycket 
med åtgärder framåt, bark-
borreangrepp drabbar ofta 
gran som är planterad på 
tallmark. Vi tror heller inte 
på plantering av tall, utan 
har börjat med en nygam-
mal metod, att fröså den. 
Så gjorde man förr, det blir 
mer ekonomiskt hållbart. 
Det är viktigt att man sköter 

sin skog med tidiga åtgärder, 
framhåller Richard.

Äganderätten oroar

Senaste tidens uppmärk-
sammade mål och domar 
om begränsningar i ägande-
rätten har oroat skogsägare 
och äganderätten är för för-
sta gången den största på-
verkansfaktorn för framtida 
skogsägande. Resultatet av 
den pågående Skogsutred-
ningen kommer vara vägle-
dande framåt

– Det för ju med sig stor 
osäkerhet, man vet ju inte 
om man framgent får avver-

ka, speciellt när det gäller 
äldre skog, säger Richard 
Johansson

– Speciellt i skogsbygder 
finns mycket skogsbiotoper 
som minskar värdet på fast-
igheterna, tillägger Henrik 
Pålsson

Båda framhåller att skogs-
ägarna anser att de gör myck-
et för naturvärdena även i 
sin produktion och påtalar 
även att när nu skogsfrågor-
na lyfts i EU-sammanhang, 
att det skiljer mycket på 
skog i Sverige jämfört med 
Europa.

Ing-Marie Norrman

Anledningarna tros vara 
att det fungerar bra att vara 
skogsägare även längre upp 
i åldrarna. De mjuka värde-
na väger här lika högt som 
de hårda. En god löpande 
avkastning och långsiktig 
investering anses lika viktiga 
som känslan av att äga skog, 
jakt och rekreation. Skogs-
ägarna ser skogen som en 
säker investering trots både 
pandemi och granbarkbor-
rar.

Trots stora angrepp av 




