
VECKA 50 2020NR 46 • ÅRG 27
k-bygg.se

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

Värmepellets

PALL MED 
VÄRMEPELLETS

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

inom 4 mil.

Ungdomshuset Stinsen får pengatillskott. Det är medel från minnesgåvor för Maud Pousar Lindberg och pengar från Lions Club Mellerud. Här syns Nathalie Norrman, Alice Wallin, 
Eulalie Leroy och Tindra Grimstad, medlemmar i Stinsens ungdomsråd. De flankeras av Lions Club:s Anders Emanuelsson t.v och Kjell Karlsson, t.h. Foto: Karin Åström.

– Sidan 14 –

Nyanställd personal fick tycka till
Nyanställda under perioden 1 januari till 30 september 2020 inom kultur- och utbildningsförvaltningen har fått möjlighet 
att svara på en enkätundersökning, initierad av kultur- och utbildningsnämnden. Syftet var att följa upp nämndens mål-
sättningar om behörig personal. Högt betyg fick bland annat trivseln med arbetskamrater, ett bra samarbete, att man har 
en bra chef och att man är nöjd med sin arbetsplats. Av 46 lämnade 26 personer in sina svar. Enkäten innehöll nio frågor.

– Sidan 8 –

Gåvor till 
Stinsen

Cyklar i virtuell värld
Sidan 12

Många hämtar paket
Sidan 8

Snart klar som polis
Sidan 5

Priserna gäller måndag 7/12– söndag 13/12 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Lussekatter till adventsfikat

KLUBBPRIS

79:-
/kg

Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 50

Torskryggfilé
Falkenberg, fryst, 450 g, 
 jfr-pris 133,22/kg.

Clementiner
Spanien, klass 1.
Max 3 kg/hushåll/vecka 50

Frysta bär
Garant, flera sorter, gäller ej ekologiska, 235-
250 g, jfr-pris 40,00-44,44/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 50 

10 :-
/st

Lussekatter
Dafgård, flera sorter, 60 g,  
jfr-pris 83,33/kg.

Skivad lax
Falkenberg, gäller, gravad, kallrökt,  
150 g, jfr-pris 200,00/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 50

5:-/st

KLUBBPRIS

10:-
/kg

KLUBBPRIS

30:-
/st

KLUBBPRIS

5995
/st

Tack för 
att du håller 

avstånd i butiken 
och endast 
handlar en 
per hushåll.
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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 

9-16 december 2020
Tredje söndagen i advent - ”Bana väg för Herren”

Rikskollekt går till: Svenska Kyrkans Unga

INSPELADE GUDSTJÄNSTER ENLIGT OVAN
Tor 10/12 18:30 Aftonsång, Mia Palm och Anders Fredriksson
Sön 13/12 11:00 Gudstjänst, Ewa Widell. Barnsångmedverkan. 
   Swishnummer för kollekt: 123 669 60 09

BOLSTADS FÖRSAMLING
S ammanlyst med övriga församlingar

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 9/12 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19
Tor 10/12 10-11 Enskild nattvard med drop-in i Kyrkans Hus, 
   Pär-Åke Henriksson
Tor 10/12 10:30 Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Sön 13/12 09-11 Kyrkans Hus, Öppen kyrka enligt ovan 
Ons 16/12 10:00 Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till 
   Emma, 0530-362 19

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 13/12 10-12 Skålleruds kyrka, Öppen kyrka enligt ovan

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 13/12 15-17 Dalskogs kyrka, Öppen kyrka enligt ovan

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

Lackförsegling 
Välkommen att boka tid  

Melleruds bilvård

25% rabatt
Ord.pris från 2500:-

Gäller t.o.m. 31/12- 20

Torget, Mellerud • Tisdag 15 december

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

Adventlor
2-pack 40:-

Sista gången för i år. Nästa gång 19 januari -21

Framtidspartiet i Mellerud

NÄR TILLÄGGSBUDGETEN 
FÖR 2021 BESLUTAS, VILL VI 
SOCIALDEMOKRATER 
fördela merparten av det tillgängliga överskottet på 
26 miljoner till kommunens verksamheter.
• 9 miljoner till Socialnämnden
• 5 miljoner till Kultur- och utbildningsnämnden
• 3 miljoner till Kommunstyrelsen
Det ger ett överskott på 8 miljoner, 1 % av 
kommunens budget. 

Majoriteten, med stöd av SD, vill ge KUN 2 miljoner, 
5 miljoner till Kommunstyrelsen, och ha ett överskott 
på 19 miljoner, 2,6 % av kommunens budget. 
Vi i (S) anser att skola, förskola och äldreomsorg är 
viktigare än ett stort överskott.

Håller du med? Bli medlem!
Tel: 070-347 48 39  
E-post: socialdemokraterna.mellerud@gmail.com 

Vilket är det 
svåraste jobbet, 
tror du?

Barnpanelen 
från Nordalsskolan

Elvina Östlind, 7 år 
– Att bygga. Om man har ett 
hus så måste någon bygga 
allting. Möblerna också. Det 
är svårt.

Saifaddin Albardan, 6 år 
– Bygga leksaker och bygga lego 
är svårt. 

Anders Östlind, 6 år 
– Att man måste göra mycket 
saker. Om chefen säger att man 
måste fånga många stora fiskar 
och man inte får det, måste man 
stanna kvar hela natten.

Edvin Stankus, 7 år 
– Utforskare, som jag ska 
bli. Att få slut på cancer 
och corona med medicin. 
Det är svårt.

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

VI ÖNSKAR ER ALLA 
GOD JUL & GOTT NYTT 2021

Butik & café med lunch och fika.
ADVENTSÖPPET kl 11-1712/12

/hg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färska räkor helt kilo 189:- 

Torskfilé stor norsk helt kilo 169:-
Hälleflundrafilé 2990
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070-567 60 32

Du vet väl att..

Mellerud

du och även familjemedlem 
är varmt välkommen 

som medlem i vår  
hörselsmarta förening.

Torget, Mellerud  • Fredag 11 december

Torgpåse 
200:-

ord.pris 260:-

070-526 12 06 Goda ostar och rökta korvar

AKTUELLA ERBJUDANDEN  9/12–13/12
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

HAGA PETTERS RÖKTA KORV
Jakobdals. 400 g. Ord. pris 44:95/st.

34)=S

45k	  

BLACK BOMBER
Snowdonia. Ord. pris 32:90/hg.

EDAMER KLOT    
Holland. Ord. pris 79:95/kg.

69)=�  

EDAMER KLOT – STYCKPRIS
Holland. 875 g. Ord. pris 81:95/st.

69)=	  

23)=�  

PRESSYLTA
Jojjen. Ord. pris 25:90/hg.

23)=23)= 16)=�  

Idag den 9 december 
släpps Kulturbruket på 
Dals vårprogram. Det 
är en annorlunda tid, 
men evenemang kom-
mer att arrangeras, på 
delvis förändrade vis.

De flesta av höstens före-
ställningar har måst ställas 
in på grund av restriktioner-
na under covid-19. En del 
har dock flyttats fram och 
finns med i vårprogrammet.

– Vi är ju i samma sällskap 
som en stor del av världen. 
Det är jättesvårt, men var 
och en måste ju göra vad 
man kan. Baksidan av allt 
som ställs in är också alla 
frilansande kulturutövare 
som drabbas, de som job-
bar runt omkring artister-
na. Fast det har fötts många 
idéer, man streamar konser-
ter och en del åker ut och 
spelar med bara några få på 
scenen, säger Katarina Kjör-
ling, kultursamordnare på 
Kulturbruket på Dal.

Digert utbud i vårens program

Tobbe Trollkarl kommer 28 mars.

Kerstin Ljungqvist är först ut den 7 februari. Foto: Johanna Asplund.

Lise & Gertrud hyllar Eva Dahlgren och Marie Fredriksson. Foto: Tina Axelsson.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Programgruppen har job-
bat på distans och lyckats ta 
fram ett digert utbud, som 
drar igång den 7 februari 
med Kerstin Ljungqvist som 
berättar om sin verksamhet 
i Dals Rostock. Januari hålls 
medvetet fritt från evene-
mang.

Väntar med  
biljettsläpp

Med tanke på de nu rådande 
restriktionerna med anled-

ning av corona-pandemin 
kommer man inte att släppa 
biljetter samtidigt som pro-
grammet. Istället kommer 
man att avvakta nya restrik-
tioner efter nyåret 20-21 och 
hoppas att kunna släppa bil-
jetter i mitten av januari.

Under vårens event blir 
det inga pauser, allt för att ta 
hänsyn till restriktionerna. 
Det är såklart tufft ekono-
miskt när det inte blir några 
biljettintäkter.

– Men vi har fått behålla 
verksamhetsstödet från re-
gionen pch kommunen. Jag 
vill också tacka våra sponso-
rer, det är bara en som back-
at av alla. Vi har dessutom 
stolsponsorer, där har det till 
och med tillkommit sponso-
rer. Vi har mött en stor för-
ståelse och har en bra dialog 
med kommunen och Västra 
Götalandsregionen, fram-
håller Katarina Kjörling.

Hon tipsar om några höjd-
punkter till våren: Teater- 

och musikföreställningen 
”Fogelstad – Fem kvinnor, 
fem viljor, en tanke” den 8 
mars med Anna-Lena Hem-
ström. Den visas med anled-
ning av att det är 100 år se-
dan kvinnorna fick rösträtt.

27 mars ges en hyllning 
till Eva Dahlgren och Ma-
rie Fredriksson under titeln 
”Lise & Gertrud: Tack för 
din musik”. Den karisma-
tiska duon har synts i flera 
tv-program, som Lotta på 
Liseberg och Allsång på 
Skansen.

10 april blir det ”Sabbath 
hela veckan”, med ett av 
Skandinaviens mesta klez-
merband. De har spelat med 
Rickard Wolff och turnerat i 
Europa.

– Det är ett jäkla ös, upp-
lyser Katarina Kjörling.

Sista Melleruds Nyheter 2020
23 december delas årets sista Melleruds Nyheter ut

Första tidningen 2021 dyker upp i er brevlåda tisdag 12 januari 
Annonsstopp tisdag 5 januari
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 51 Skolan
Måndag 14/12: Köttkorv med hemlagat  
potatismos och rödkål. 
Dessert: Rabarberkräm.
Tisdag 15/12: Pannbiff med lök, kokt potatis, 
gräddsås, amerikanska grönsaker och lingonsylt. 
Dessert: Aprikossoppa.
Onsdag 16/12: Höstsoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg. 
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.
Torsdag 17/12: Fiskgratäng med örter, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Drottningkräm.
Fredag 18/12: Köttfärssås med makaroner och 
vitkålssallad. 
Dessert: Jordgubbssoppa.
Lördag 19/12: Kokt kummel med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Glass med bärsås.
Söndag 20/12: Porterstek med kokt potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.
Hemtjänstens alternativ v. 51
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 
Tis- sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. 

Måndag Köttkorv, hemlagat 
potatismos, rödkål.
Alt:  Vegprinje, hemlagat potatismos, 
rödkål.
Tisdag Pannbiff* med lök, kokt 
potatis, gräddsås, lingonsylt och 
amerikanska grönsaker.
Alt: Hemgjord grönsaksbiff, kokt 
potatis, gräddsås, lingonsylt och  
amerikanska grönsaker.
Onsdag Julbord. Köttbullar, prins-
korv, janssons frestelse, potatis-
gratäng, sill, ägghalva, skinka och 
rödbetssallad.
Alt: Julbord: Falafel, vegkorv, potatis 
gratäng, ägghalva, rödbetssallad.
Torsdag Risgrynsgröt.
Fredag SKOLAVSLUTNING.

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 

Symtomfria barn bör 
stanna hemma om 
någon i familjen har 
covid-19.

Även yngre barn och elever 
som bor tillsammans med 
någon som har covid-19 
rekommenderas att stanna 
hemma, precis som äldre 
elever rekommenderas att 
göra. Folkhälsomyndighe-
ten förändrar nu rekom-
mendationerna så att perso-
nal inom skola och förskola 
ska kunna fokusera på det 
pedagogiska arbetet.

Covid-19-pandemin har 
inneburit stora påfrestning-
ar för skolverksamheter, 
som har arbetat hårt med 
att anpassa verksamheten 
för att minska risken för 
smittspridning. Folkhäl-
somyndigheten gör nu en 
förändring i rekommenda-
tionen förhållningsregler 
för hushållskontakter i den 
uppdaterade vägledning-

en för smittspårning: även 
symtomfria barn i för- och 
grundskola stannar hem-
ma om någon i familjen har 
konstaterad covid-19. Sedan 
tidigare gäller rekommenda-
tionen för äldre elever, som 
elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten 
bedömer inte att denna åt-
gärd kommer att ha någon 
avgörande effekt på smitt-
spridningen i skola eller 
samhället i övrigt.

– Förändringen syftar till 
att skapa lugn och arbetsro, 
och till att möjliggöra att fo-
kus läggs på det pedagogiska 
arbetet i skolan. Vi hoppas 
att rekommendationen kan 
stilla den oro som vi vet att 
många lärare och annan 
personal har känt kring att 
ta emot barn med covid-19 
hos någon i hemmet, säger 
Britta Björkholm, avdel-
ningschef på Folkhälsomyn-
digheten.

Nya direktiv

Kommun Antal (statistik till 
och med vecka 48)

Förändring sedan 
förra veckan

Bengtsfors kommun 185 +46
Dals-Eds kommun 99 +6
Färgelanda kommun 105 +17
Melleruds kommun 114 +21
Åmåls kommun 176 +22

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.

Melleruds kommun har 
personal med konsta-
terad covid-19-smitta 
i en av sina verksam-
heter inom särskilt bo-
ende. 

Kommunen arbetar nu till-
sammans med Smittskydd 
i Västra Götaland och När-
hälsan i Mellerud för att 
förhindra vidare smittsprid-

ning. Berörd personal och 
berörda brukare är kon-
taktade och kommer att få 
löpande information. Man 
arbetar efter de direktiv som 
myndigheterna förordar gäl-
lande vård och behandling. 
Smittspårning pågår och all 
berörd personal och berörds 
brukare inom verksamheten 
har provtagits för covid-19. 
Huvudsyftet med smittspår-

ningen är att minska risken 
för smittspridning. 

Förhindra  
smittspridning 

För att motverka smitt-
spridning följer man basala 
hygienrutinerna, använder 
visir samt rekommenderad 
skyddsutrustning vid nära 
omvårdnad. All personal ar-
betar enligt kommunens ru-

tiner för covid-19. Man följer 
även Folkhälsomyndighet-
ens och Socialstyrelsens öv-
riga rekommendationer för 
att motverka smittspridning.  

Om personal blir sjuk, 
även vid milda symtom, ska 
de stanna hemma från job-
bet. Melleruds kommun er-
bjuder ett egentest för prov-
tagning av covid-19 till all 
personal

Konstaterad smitta hos personal

Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar att 
gymnasieskolor delvis 
stänger och övergår till 
distansundervisning 
från och med måndagen 
den 7 december 2020 
till och med onsdagen 
den 6 januari 2021. 

Den nya rekommendatio-
nen gäller inte gymnasiesko-
lans introduktionsprogram 
eller gymnasiesärskolan. 
Undantag ges för nationella 
prov, praktiska eller andra 
moment som inte kan skju-
tas upp i gymnasieskolan 
och inte går att genomföra 
på distans. Även elever som i 
övrigt är sårbara för distans-
undervisning är undantagna 
från rekommendationen.

– Syftet är att ytterligare 
minska trängseln i samhäl-
let och i kollektivtrafiken. 
Vi vill också poängtera vik-
ten av att gymnasieeleverna 

Distansundervisning på gymnasiet

Vi startade 
med distans 
i måndags

”
följer de allmänna råden 
gällande bland annat att hål-
la avstånd även på fritiden, 
säger generaldirektör Johan 
Carlson.

– Vi startar med distans 
idag (i måndags. red. anm.) 
för de som går nationella 
program. Individuella pro-
grammet undantas från 
distansundervisning. Lika-
så har vi en del praktiska 
moment på VVS som görs.  
Några elever kommer att 

behöva extra stöd i sitt dis-
tanslärande och de kan ock-
så efter överenskommelse 
komma till skolan. Många 
lärlingselever fortsätter sin 
tid på sina arbetsplatser om 
det är möjligt. Så det blir re-
lativt tomt på skolan. Vi kör 

så här till 18 december och 
återkommer senare hur det 
blir efter 11 januari, säger 
Matti Bertilsson, rektor på 
Dahlstiernska gymnasiet i 
Mellerud.

Susanne Emanuelsson

Dahlstiernska gymnasiet startade med distansundervisning i måndags för elever 
som går nationella program. Det finns dock undantag, som Individuella program-
met, praktiska moment på VVS-utbildningen samt de som behöver extra stöd.
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Tack alla besökare och sponsorer
för en fin höstsäsong.

GOD JUL!
önskar

Nyss släpptes programmet för våren 2021!
Välkommen till vårt kontor för att hämta ett ex,

eller läs mer på www.kulturbruketpadal.se.

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

                 

  

Välkommen 

Dalslands Sparbank
Melleruds Nyheter
JOAB Försäljnings AB
Emballator Mellerud Plast AB
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Reveda i Mellerud AB
Ulla-Britt Abrahamsson Revision AB
BLOMS Varuhus AB
LIONS Club
Modehuset Börsen, Tjejer & Killar AB
Niklassons Tryckeri AB
Wärdshuset på Dal/Gruzzolo
SunLike AB, Mellerud
MellerudsMäklarna AB
Hagsgård Revision AB
Ludvig & Co, Mellerud
Norgrens Plåt AB
Vita Sandars Camping
Axima i Erikstad AB
Stefanssons Fastighetsbyrå
Boab Hjuldelar AB
J. Lundgrens Bygg
Dal Rostads småbruk
Däckarna i Mellerud AB
Tilia Redovisning AB
Team Sportia Mellerud
Dalslands Butiksinredningar AB
Foderspecialisten AB
TV-service Bäckefors-Mellerud AB
DA Ljusteknik
Musik Musik
S-Å VA-teknik AB

..samt alla Stolsponsorer

Verksamheten stöds av:
Melleruds kommun
Västra Götalandsregionen

Hittills i år 
har jag läst  
111 böcker

”

MELLERUD
Regeringens mål är att kraf-
tigt öka antalet polisanställ-
da och två nya polisutbild-
ningar, i Malmö och i Borås 
har startats. Lokala förmå-
gor som vill bli poliser och 
stanna i sin hembygd har 
möjlighet att utbilda sig på 
distans. I första kullen från 
polisutbildningen på Hög-
skolan i Borås finns Melle-
rudsbon Adam Olsen.

Sedan två år studerar Adam Olsen 
från Mellerud till polis på distans 
och har ett halvt år som aspirant 
kvar innan han är klar. Under stu-
dietiden har han fortsatt jobba som 
resursperson i grundskolan i Mel-
leruds kommun.

Distansutbildning 
avgörande

Adams intresse för att bli polis har 
funnits länge. Han har jobbat med 
människor både inom LSS, som 
simlärare och i skolan. Spänningen 
i polisyrket och att det är ett socialt 
arbete tilltalar honom. Möjligheten 
att bo kvar på hemmaplan under 
studierna gjorde att han bestämde 
mig för att satsa på det.

– Jag vill åka till arbetet och inte 
veta vad som händer. Helst vill jag 
jobba ute på fältet, i den ingripan-
de verksamheten. Jag kan tänka 
mig att jobba i närområdet, som 
polisområde Fyrbodal Öst som 

Vill jobba som polis i närområdet

Mitt tips 
är att 

skaffa livs-
erfarenhet

”
Adam Olsen varvar polisutbildningen på Högskolan i Borås med jobbet som resursperson på grundskolan i Mellerud. Att jobba som polis i närom-
rådet är något han ser fram emot.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

ningen startar med att man gör ett 
lämplighetstest, det innehåller fy-
siska tester, medicinska tester, IQ-
test, psykologiska tester och det är 
krav på att vara simkunnig Man tar 
sig vidare steg för steg.

– Mitt tips är att skaffa livserfa-
renhet innan man försöker bli po-
lis. Jag är snart 30 år och de övriga 
i min kull är mellan 24 och 50 år. 

Vi har alla olika erfarenheter av liv 
och arbete. Vi vet vad livet innebär 
och känner ödmjukhet inför det, 
säger Adam.

Monica Lindberg, polisinspek-
tör i Mellerud, säger att man från 
polisens sida är mycket glad över 
de som vill jobba i sitt eget närom-
råde.

– Det betyder väldigt mycket, lo-

sträcker sig från Åmål till Trollhät-
tan. Det är en trygghet att veta var 
man är, menar han.

Fantastisk utbildning

Adam är ensam från närområdet 
i sin kull på utbildningen, men i 
kullen efter finns ännu en melle-
rudsbo och en tredje startar sin 
utbildning i januari.

kal kännedom gör enorm skillnad. 
Du engagerar dig mer om du job-
bar på hemmaplan. Det finns bara 
fördelar med att jobba där du bor. 
Det har jag gjort i snart 40 år, säger 
hon.

– Det är en fantastisk utbildning, 
en vecka i månaden behöver man 
vara på plats i Borås, högskolan har 
nya fräscha lokaler och våra lärare 
är poliser från fältet. Mycket prak-
tiskt sker den veckan vi är där. Vi 
får träna på scenarion som utspe-
lar sig i vardagligt polisarbete samt 
särskilda händelser som är tagna 
ur verkligheten, vilket skapar en 
realistisk känsla i själva momenten 
och gör att övningarna blir riktigt 
bra, berättar Adam. 

Att bli antagen till polisutbild-
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Jul- & Nyårshälsningar

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Önska era kunder God Jul & 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

KÖPMANNEBRO
Camilla Roslind, Köp-
mannebro, har läst 
böcker sedan sjuårsål-
dern, intresset för bra 
böcker har alltid va-
rit stort. Sedan julen 
2017 har hon genom 
sitt Instagramkonto 

recenserat ett stort 
antal böcker och har 
många följare.

Camilla kommer framöver, 
med start i detta nummer, 
att ge lästips till Melleruds 
Nyheters läsare. Här pre-
senteras hennes recensioner 
från Instagram, mestadels 

Camillas lästips i vintermörkret

Camilla Roslind har en hel hög med böcker som ska läsas igenom och därefter 
recenseras. Idag har hennes Instagramkonto 1 440 följare och det ökar sakta.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Dödssynden av  
Maria Grund.

En 14 årig flicka tar livet av 
sig i ett kalkbrott med sön-
derskurna handleder och 
26 skrivet på höften med en 
märkpenna. Dagen efter hit-
tas en förmögen äldre kvin-
na mördad. Knivhuggen och 
med två sår i strupen som ett 
kors. Kriminalkommissarie 
Sanna Berling och hennes 
nya kollega Eir Pedersen 
leder mordutredningen. 
Sanna är en duktig utredare 
men har svårt att gå vidare 
efter en familjetragedi och 
hennes nya partner Eri har 
blivit av med jobbet på Noa. 
Det udda teamet hinner 
knappt börja utredningen 
innan det eskalerar. 

Fler brutala mord sker 
och det verkar som om 
självmordet och mordet har 
en koppling, och det blir en 
kamp mot klockan. Det är 
en påfrestande utredning 
som hela tiden tar nya vänd-
ningar och som pekar mot 
någon som hämnas det för-
flutna. Ett förflutet mörkare 
och otäckare än Sanna och 
Eir kunnat drömma om. 

Dödsynden av Maria 
Grund är en oerhört otäck 
och mörk kriminalroman 
som var svår att lägga ifrån 
sig. Med en karg ö som fond 
och en raffinerat välskriven 
historia har Maria Grund 
skrivit en av årets mest spän-
nande kriminalromaner. En 
fullträff även om jag kan 
tycka att berättelsen tappade 
lite trovärdighet alldeles på 
slutet. Att Maria Grund var 
nominerad till årets nykom-
ling på Crimetime Awards 
2020 är ingen överraskning. 
Jag hoppas att vi bara har 
sett början på denna lovan-
de författarkarriär. 

Betyg 5

romaner och deckare. Det 
blir böcker som kommit ut 
det sista halvåret.

– Så fort jag läst en bok 
lägger jag ut recensionen. 
Hittills i år har jag läst 111 
böcker, fast jag skulle vilja 
läsa ännu mer. Jag har alltid 
en bok med mig, i snitt läser 
jag nog två till tre böcker i 
veckan, berättar hon.

Allt började med att hon 
började följa ett bokkonto 
på Instagram för att själv få 
tips på bra böcker.

– Livligt påhejad av mina 
barn startade jag ett eget 
konto julen 2017, då ham-
nade jag i en värld där det 
finns jättemånga som jag. 
Det har rullat på bra och har 
trillat in rätt många följare, 
jag har även en god relation 
med förlagen.

Citat på ett bokomslag 
kallas ”blurpar” i bokbran-
schen. Camilla har haft ett 
par blurpar, då hon stått om-
nämnd som recensent.

Ramla ner i brevlådan

– Ibland hör författare av sig 
till mig när de vill att jag ska 
läsa deras böcker, till exem-
pel Åsa Hellberg och Johan 
Brännström. Nästan alla 
böcker får jag från förlagen. 
När man har mer än 1 000 
följare börjar det ramla ner 
böcker i brevlådan, förklarar 
Camilla.

Flera författare följer Ca-
milla, exempelvis välkände 
Mons Kallentoft. Ibland lot-
tar hon ut böcker i samarbe-
te med författare, det skedde 
bland annat när hon upp-
nådde 1 000 följare.

I mars, innan restriktio-
nerna, var Camilla inbjuden 
till Anna Janssons 20-års-
jubileum som författare till 
Maria Wern-böckerna. Till-
ställningen var förlagd på 
Folkoperan i Stockholm.

– Jag träffade till exempel 
Marie Ljungstedt där. Eva 
Röse och Amelia Adamo var 
också på festen. Det kändes 
lite konstigt som betrakta-
re, men samtidigt väldigt 
roligt och spännande, säger 
Camilla, som konstaterar 
att hon fått upp ögonen för 
många svenska författare.

Böcker som kanske inte 
faller henne i smaken recen-
seras också.

– Då försöker jag skriva en 
hyfsat positiv recension. Det 
är svårt, jag gör det av akt-
ning till arbetet de lagt ner. 
Jag betygsätter med en till 
fem glada katter, förklarar 
Camilla.

Hennes Instagramkonto 
heter: frokenmillaskansla-
forbocker

Tio grisar nere av  
Denise Rudberg.

1993 och en nattklubbs 
skjutning med dödlig utgång 
och ett av vittnena spårlöst 
försvunnen. 2020 en bru-
tal dödsskjutning med flera 
döda varav några poliser på 
restaurang Paraden på Öst-
ermalm. 

Dådet utreds av Marianne 
Jidhoffs grupp med bland 
annat förstärkning från 
Malmöpolisen. Fallet leder 
bakåt till det ouppklarade 
nattklubbsdådet 1993. Då 
var det Mariannes döde man 
Hans som var utredningsle-
dare och det får Marianne 
att åter fundera över sitt äk-
tenskap med Hans. Kanske 
är det dags att våga släppa in 
en ny man i sitt liv. 

Tio grisar nere är Denise 
Rudbergs tionde bok i se-
rien om Marianne Jidhoff, 
Torsten Ehn och de andra 
i Mariannes krets. Boken 
berättas omväxlande i till-
bakablickar och i nutid och 
man får dessutom en chans 
att lära känna Hans Larson, 
Mariannes före detta man.

Det är som alltid mycket 
”elegant” skrivet. Så under-
hållande och lättläst att man 
nästan inte hinner börja läsa 
innan det är slut. 

Att följa Marianne och li-
vet kring henne är lika stor 
behållning som själva deck-
argåtan. 

Gillar man Denise Rud-
bergs Elegantcrime serie blir 
man inte besviken och efter 
den här boken så står Mari-
anne och Torsten definitivt 
inför nya utmaningar. 

Betyg 4

Hallå där...
…Tomas Blom, som tillsammans med sina polare i 
stall ”Tomas Blom m fl” hade Kantens Rose, för da-
gen med tränaren Robert Bergh i vagnen, till start 
som favorit i V75-2 på Åbytravet i lördags.

Föll med flaggan i topp
Ekipaget tampades denna gång mot 14 välmeriterade kon-
kurrenter i ett lopp med spårtrappa över 2140 meter auto. 
Loppet var utskrivet för enbart ston med en startprissumma 
upp till 800 000 kronor där startspåren fördelats efter in-
sprungna pengar. Med sina 548 300 kronor hamnade ”Rosa” 
och Bergh på bricka 7 långt ut på vingen varifrån risken att 
komma på vingel var överhängande med ett så stort start-
fält. Trots det svåra utgångsläget och tuffaste motståndet hon 
mött hittills spelades ekipaget till favoriter både på strecken 
och toton, förmodligen beroende på att ”Rosa” ståtade med 
fem raka, ett staket, i resultatraden.

I TV-soffan hemma på Kantens Gård följde hela travfamil-

jen Blom loppet med spänning och när krutröken lagt sig 
kunde de konstatera att deras ögonsten efter en heroisk insats 
fick se sig slagen av två smygkörda konkurrenter. Trots att 
segervrålen uteblev denna gång deppades det dock inte allt 
för mycket utan alla var stolta över ”Rosa” och konstaterade 
att hon föll med flaggan i topp.

Hur tyckte du att Bergh löste uppgiften? 
– ”Robban” har ju en offensiv körstil så hans satsning fram-

åt var det som gällde. Det blev mycket tuff körning inled-
ningsvis och hon kämpade ute spåren första 700 meterna i 
10-tempo innan hon forcerades till ledningen.

Uppfyllde hon dina förväntningar?
– Absolut. Vi befarade att formen kanske inte var på topp 

men hon bevisade motsatsen. Hon gjorde ett kanonlopp och 
efter den forcering hon fick göra var det inte undra på att 
krafterna tröt sista 50.

För tredjepriset kunde stallet kvittera ut 27 500 kronor vil-
ket innebär att Kantens Rose på sina elva starter i år sprungit 
in 413 000. Stall ”Tomas Blom m fl” kan utöver prispengar på 
sistone dessutom glädja sig åt att de av Agria& Åbys Travhä-
stägareförening tilldelats utmärkelse ”Månadens hästägare” 
för oktober.
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FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Vi vill alla kunna fira  
högtider med de vi älskar. 

Just därför behöver  
vi ta ansvar.

Det vi tog för givet för ett år sedan,  
längtar vi efter idag. Mest av allt vill vi  
kunna samlas, umgås och kramas igen.  

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. 

Gör så här:

1. Bryn smöret i en kastrull.
2. Tillsätt alla ingredienser och koka upp.   
        Låt sjuda till 125 grader. Rör om då och då.
3. Häll ut kolan i en form som du täckt   
        med smörpapper, cirka 20 x15 cm.
4. Låt kolan svalna helt, skär i bitar.    
 Snurra sedan gärna in dem i papper, 
 annars fastnar de lätt i varandra.
 Förvaras i rumstemperatur upp till 2 veckor.

 Jessicas saffranskola

Ingredienser ca 30 kolor:

50 gram smör
270g strösocker (3 dl)
210g ljus sirap (1 1/2 dl)
1 tsk vitvinsvinäger
1 krm salt
1 tsk vaniljpulver
1 gram saffran (2 påsar)

Chokladfudgetårta

Kladdkaka

100 gram smör
2 ägg
3 dl strösocker
1 1/2 dl vetemjöl
5 msk kakao
2 tsk vaniljsocker
1 krm salt

Fudgeglasyr

2 dl vispgrädde
1 dl strösocker
1 dl sirap
100 g mörk choklad
100 g smör

Gör så här: 
Kladdkakan

1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Smält smöret.
3. Blanda övriga ingredienser i en skål. Rör sedan ner   
 det smälta smöret tills allt blandat sig.
4. Lägg bakplåtspapper i botten av en form med 
 löstagbar kant. Häll i smeten.
5. Grädda i 20 minuter, låt svalna i cirka 10 minuter.

Fudgeglasyr

6. Blanda alla ingredienser utom smöret i en 
 kastrull. Låt koka upp tills den tjocknar 
 (cirka 15 min), rör om då och då.
7. Tag kastrullen av plattan och rör ner smöret till en   
 jämn fudge. Häll fudgen över kakan och låt den   
 svalna i kyl.

Melleruds Nyheter fortsätter att presentera våra lokala restauranger och 
caféer som får dela med sig av några av sina godaste recept.

Denna vecka är det dags för Jessica Asp som driver Jessicas Delikatesser i centrala Mellerud. 
Restaurangen/caféet är välbesökt och mängden nybakade bakverk är imponerande.

Jessica har valt ut ett recept på härlig saffranskola samt ett recept på den efterfrågade chok-
ladfudgetårtan. Perfekt som julgodis!

Jessica tipsar till julbaket
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Paketutlämning i coronatider

Visa 
hänsyn och 
respekt mot 

varandra

”
Cicci Andersson framför disken och Gabriella Svedberg bakom disken, servar och hjälper postkunderna på bästa sätt, att 
få ut sina paket.

Agneta Helander har precis hämtat ut ett paket till Melleruds Trollingklubb.

MELLERUD
Kultur- och utbild-
ningsnämnden beslöt 
den 5 november att ge-
nomföra en enkät bland 
nyanställd personal 
under perioden 1 janu-
ari till 30 september i 
år. Syftet med under-
sökningen är att följa 
upp nämndens mål-
sättningar om behörig 
personal.

Betyget låg bland annat högt 
för trivsel med arbetskamra-
ter, bra samarbete, att chefen 
är bra och att man är nöjd 
med sin arbetsplats.

Beslutet om enkätunder-
sökningen togs i samband av 
nämndens internkontroll då 
nämnden kände en oro att 
inte kunna fylla personal-
leden framöver. Vad är det 
som lockar att arbeta inom 
kultur- och utbildningsför-
valtningen i Melleruds kom-
mun?

– Målet är att ha utbildad 
personal med legitimation 
där det behövs. Det gäller att 
de trivs och stannar kvar. Vi 
i organisationen har sett att 
det varit turbulent i några år, 
men nu tycker vi att vi fått 
stopp på den karusellen. Un-
dersökningen ger ett kvitto 
på att arbetsmiljön är bra. 

Enkätundersökning bland nyanställda

Gunnar Karlsson, skolsamordnare på Melleruds kommun, är nöjd med resultatet av enkäten till nyanställda.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Det gäller att 
de trivs och 
stannar kvar

”

Black Week nådde i år nya höjder när svenskarna shoppade för hela 13,5 
miljarder kronor. Nästan varannan svensk handlade under rea-veckan och i 
genomsnitt gjordes hela 72 procent av inköpen online

Detta framgår av en under-
sökning som Kantar Sifo 
genomfört på uppdrag av 
PostNord. Denna beteen-
deförändring, att handla 
än mer via nätet, tillskrivs 
coronapandemin. Men 
kommer vi verkligen undan 
smittspridningen när vi se-

dan trängs på paketutläm-
ningsställena för att hämta 
ut våra paket?

PostNord skriver i ett 
pressmeddelande att man 
vidtagit olika åtgärder för 
att hålla avstånd, bland an-
nat ett digitalt kösystem. 
Men det är på större orter, 

på mindre orter får utläm-
ningsställena sköta det hela 
med egna lösningar.

Vill minska risken för 
trängsel och smitta

I Melleruds tätort finns just 
nu tre utlämningsställen, 

av vänner med koppling till 
tjänsten.

Avgörande för de flesta att 
söka just den tjänsten var att 
arbetsuppgifterna är stimu-
lerande. Cirka två tredjede-
lar ansåg att de fått en bra 
introduktion på arbetsplat-
sen. 

24 av 26 tycker att arbets-
uppgifterna motsvarar den 
bild de fick av jobbet vid an-
sökningstillfället.

När det gäller frågan om 
arbetsmiljön är bra svarar 
sex att det stämmer mycket 
väl och tolv att det stämmer. 
Fyra svarar stämmer varken 
bra eller dåligt och fyra sva-
rar stämmer ej.

Inga katastrofsiffror

– Det är inga katastrofsiff-
ror, utan ett gott betyg för 
vår arbetsmiljö. Det finns 
fler svar som stödjer det, 
menar Gunnar Karlsson.

Riktigt bra ser det ut på de 
tre sista frågorna. 24 anser 
sig trivas bra med sina ar-
betskamrater och att samar-
betet fungerar bra. 25 tycker 
att chefen är bra och samtli-
ga är nöjda med att jobba på 
sin nuvarande arbetsplats.

– Som personal ska man 
möta varje elev som individ, 
då är samarbetet mycket 
viktigt. Om det funnits be-

kymmer i ledarskapet hade 
vi fått reda på det här. Ett 
gott ledarskap är oerhört 
viktigt för att man ska vil-
ja jobba kvar. Jag tycker att 
våra rektorer och chefer ska 
slå sig för bröstet. De gör ett 
fantastiskt arbete samtidigt 
som de sliter med en tuff 
budget, understryker Gun-
nar Karlsson.

Framöver ska förvaltning-
en fortsätta jobba med de 
rekryteringsinstrument de 
har.

– Vi blir mer och mer 
kvalitetsstyrda, så vi ska för-
bättra våra handlingsplaner. 
Eventuellt blir det en fort-
sättning av den här under-
sökningen, det är en del av 
vår internkontroll. Ingen 

annan kommun har gjort en 
sådan här undersökning. Vi 
har fått positiv respons och 
vi är riktigt nöjda med utfal-
let vilket gett oss en bas att 
jobba vidare från, samman-
fattar Gunnar Karlsson.

varav Ica Kronan är ett. Här 
har man precis lanserat ett 
system med nummervisa-
re vid utsidan av entrén för 
att det inte ska bli för stor 
trängsel inne.

 – Man ska helt enkelt gå 
in och hämta en kölapp och 
sedan vänta på sin tur utan-
för. Inne vill vi max ha två 
personer i kö vid postdisken, 
säger butikschef Magnus Jo-

hansson. Han berättar sam-
tidigt att paketutlämningen 
ökar något för varje år, men 
vid Black Week och även jul 
blir det extremt.  

Under lördagen var de 
som tidningen pratade med 
utanför nöjda med den nya 
rutinen, men det köade 
dock fler inomhus än ute.

– Ja, så är det, det är lite si 
och så med efterlevnaden. 
Men vi har förstått att många 
inte vet om våra nya rutiner, 
trots att vi både skyltat och 
lagt ut på sociala medier, 

säger Cicci Andersson som 
tillsammans med kollegan 
Gabriella Svedberg hjälptes 
åt med paketutlämningen.

– Vi kan aldrig tvinga nå-
gon att göra som vi önskar, 
men vi vill gärna uppma-
na våra postkunder att visa 
hänsyn och respekt mot var-
andra, förtydligar Magnus 
Johansson.  

Extremt stor  
pakethantering

Även i Brålanda och ICA 
Cypressen, som är en av 
två paketutlämningsställen 

på orten, rapporteras om 
mycket större ruljans än 
vanligt. Precis som på Ica 
Kronan har man fått ta flera 
andra utrymmen i anspråk 
för paketen.

– Men trots att det är över-
fullt så tycker vi det går bra. 
Folk respekterar uppma-
ningarna att hålla avstånd 
och de är snabba att hämta 
ut, det ska de ha en eloge för, 
säger Carina Karlsson

Ing-Marie Norrman

Då lär sig ungarna algebra 
och personalen har en bra 
arbetsmiljö och trivs, säger 
Gunnar Karlsson, kommu-
nens skolsamordnare

Anonyma svar

Svaren lämnades anonymt 
via en webenkät. 46 fick 
möjlighet att delta, det kom 
in 26 svar totalt – en svars-
frekvens på 56 procent.

– Det är en ganska låg 
siffra. Men många av de 46 
som fick möjlighet att svara 
kände sig förmodligen inte 
som nyanställda, utan de har 
jobbat tidigare inom kom-
munen eller bara bytt tjänst, 
säger Gunnar Karlsson.

Enkäten innehöll nio frå-
gor. Många av de som svara-
de var nyutbildade som fått 
reda på att tjänsten fanns 
att söka antingen genom 
Arbetsförmedlingen eller 
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Trygg julklappshandel
Ring in din beställning och boka en tid så möter vi 
dig utanför butiken med din beställning

Swisha 
din betalning 

Följ oss på sociala medier 
för mer erbjudanden!

Nu 

499:-

Långärmade skjortor 
från Erla of Sweden

ord. priser 599:- ord. priser 200:-/st

2 för 

300:-

T-shirt / Top

30% rabatt på 
spets- & glittertoppar

Storgatan 13, Mellerud • 0530 - 101 04

BRÅLANDA
Två unga tyska volon-
tärer och en engelsk 
specialpedagog hjälper 
till så att verksam-
heten i kyrkan och på 
Sörgården i Brålanda 
är trygg och rolig för 
barn och ungdomar.

Det var kyrkoherde Tho-
mas Holmströms idé att ta 
kontakt med organisationen 
Fresh Expressions of Chur-
ch, som finns i Europa och 
vill hitta möjligheter att nå 
människor som vanligtvis 
inte går i kyrkan. Den tys-
ka delen av organisationen 
skickar även ut volontärer.

– Vi har länge använt de-
ras ide om grupper som 
”Himmel och pannkaka” 
och ”Utflyktskyrkan”, be-
rättar församlingsassistent 
Britta Johansson.

Lukas Splisser och Jo-
nathan Kosse, från Köln-
området i Tyskland kom 
som volontärer till Brålanda 
pastorat i oktober och det är 
tänkt att de ska var här som 
stöd i församlingarnas och 
Sörgårdens arbete till och 
med augusti 2021. Försam-
lingen står för boende och 
mat samt att de får fickpeng-
ar. Konversationerna sker på 
engelska men de förstår och 
talar lite svenska. Båda har 
kristen bakgrund, men de 
hade inte träffats tidigare. 

Studenter

I våras tog de studenten efter 
att ha läst två specifika äm-
nen på avancerad nivå.

– Jag har studerat histo-
ria och matematik, men vill 
jobba som missionär. Jag 
hade tänkt åka som volon-
tär till Peru, men på grund 
av pandemin ledde Gud mig 
till Sverige, säger Lukas.

– Jag studerade kemi och 
politik och jag vill jobba 
med musik eller som poli-
tiker, säger Jonathan som 
varit i Sverige som turist vid 
flera tillfällen och vill nu lära 
känna landet och kulturen 
utanför turistorterna.

Lukas och Jonatans kun-
skaper inom data med in-
spelning av gudstjänster och 

De brinner för barn och unga

Lukas Splisser och Jonathan Kosse trivs som volontärer i Brålanda.

BRÅLANDA
Det blev avslag i Kam-
marätten för Naturbruk 
Väst och Nuntorps-
gymnasiet. Ärendet tas 
inte upp och därmed 
står Förvaltningsrät-
tens beslut fast, att 
gården Nagelhögen i 
Tisselskog ska stan-
na inom den offentliga 
verksamheten i Västra 
Götalandsregionen.

– Jag kände att det var vän-
tat. Kammarrätten vill inte 
ta upp en så liten fråga, men 
jag är fortfarande förvånad 
över Förvaltningsrättens 
tolkning av testamentet, sä-
ger Lars-Göran Berg, ordfö-
rande Naturbruk Väst, som 
står fast vid övertygelsen att 
det är Nuntorpskolan och 
dess elever det handlar om 
i Carl och Frida Ohlssons 
testamente och inte en of-

fentlig förvaltning som inte 
har kvar några naturbruks-
utbildningar i Dalsland.

– Nu står vårt hopp till 
politikerna i vårt område. 
Eftersom de som tillfrågats 
håller med oss i sak och 
tycker att vi har rätt, hoppas 
vi att de kommer att agera. 
Naturbruk Västs möjlig-
heter är nu uttömda, säger 
Lars-Göran Berg.

Karin Åström

Avslag för Nuntorp

”barnkanalen” kommer väl 
till pass. Deras deltagande 
i gudstjänster, barn- ung-
doms- och konfirmand-
grupper fungerar bra.

Musikaliskt hjälper de 
också till, Lukas spelar piano 
och dragspel, Jonatan spelar 
cello och piano.

I och med pandemin får 
de hitta nya avståndssäkra 
sätt att leka och umgås i de 
olika verksamheterna.

– När pandemin bröt ut i 
våras hade vi mycket sträng-
are restriktioner än här idag, 
men det går även om det är 
tråkigt och vi kom ut hela på 
andra sidan, konstaterar Lu-
kas och Jonathan.

Två kvällar i veckan finns 
de med på fritidsgården Sör-
gården.

Föreståndare  
från England

Helena Hughes kommer 
från Colchester i England 
där hon jobbade som spe-
cialpedagog på Essex Uni-
versity, Wivienhoe, fram till 
våren 2018.

2016 träffade hon, i ett 
utbyte som Svenska kyrkan 

det var trevligt i Brålanda, 
berättar Helena Hughes. När 
hon var i Brålanda efter läg-
ret fick hon frågan om hon 
ville bli föreståndare på Sör-
gården.

Sedan augusti 2018 är hon 
på plats och har en 60-pro-
centig tjänst.

Alla är välkomna

Nu under coronapandemin 
får de arbeta på ett annat sätt 
vilket innebär att de delar 
upp i åldersgrupper så det 
är cirka 15 per grupp som är 
där olika tider.

– Det är positivt för vi hin-
ner prata mer med dem.  Vi 
vill att Sörgården är en plats 
där alla är välkomna, att 
Guds kärlek är för alla och 
att vi tar hand om varandra.  
Vi har även läxhjälp i främst 
engelska och matte, säger 
Helena.

Det är ungefär hälften 
svenskar och hälften ny-
svenskar, mest killar, som 
samlas fyra kvällar i veckan.

– Vi skulle behöva mer 
personal och det är väldigt 
bra att volontärerna Jonatan 
och Lukas är här två av kväl-
larna. 

Eftersom Helena kommer 

från utlandet kan hon sätta 
sig in i hur det kan vara för 
de som kommer hit.  

Berikar oss

– Vi får ge och ta, det berikar 
oss, säger Helena.

Hon är från en kristen fa-
milj och var aktiv i kyrkan 
hemma i England där hon 

även predikade. Hon predi-
kar även i Brålanda ibland.

– Jag trivs bra här i Brå-
landa, luften är bra och vatt-
net gott. Ni svenskar tänker 
och arbetar på ett annat sätt 
med miljöfrågor än engels-
männen, säger Helena.

Hon vill gärna stanna i 

Brålanda, men i och med 
Brexit är det lite oklart vad 
som gäller nu.   

Helena har fått många 
vänner i Brålanda. Men så 
klart längtar hon efter barn 
och barnbarn i England. 

 Marianne Karlsson

Jag trivs bra 
i Brålanda, 
luften är 
bra och 

vattnet gott

”
har med Engelska kyrkan, 
personer från Brålanda vil-
ket ledde till att hon var med 
på ett utbytesbesök i Brå-
landa 2017. Då besökte hon 
även Sörgården.

I april 2018 fick hon en 
förfrågan om hon ville vara 
med på ett läger i Svenska 
kyrkan och Sörgårdens regi.

– Det ville jag gärna, jag 
gillar ungdomar och tyckte 
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Läser svaret, på Kerstins 
öppna brev, underskrivet av 
Morgan E Andersson och 
Michael Melby och funderar 
på hur vi skall tolka det. 

Har Ni stort förtroende 
för förvaltningsorganisatio-
nen och skall vi då tolka det, 
att det är själva uppbyggna-
den av organisationen, så 
kan vi förstå. MEN att Ni 
skulle ha stort förtroende för 
de tjänstemän i organisatio-
nen som har blivit anmälda i 
sex anmälningar, som kom-
mit in, blir vi både beklämda 
och oerhört sorgsna. Vi an-
ser inte att trakasserier och 
kränkningar från arbetsgi-
varen skall ses som konflik-
ter, utan något mycket all-
varligare. 

Vi hoppas att vi kan få 
svar på detta och de frågor 
som ställdes av  Kerstin, i det 
öppna brevet, vilket vi inte 
anser att hon fick. Vi ställer 
dessa frågor en gång till:

Varför hör vi inte något 
om, att dessa högt uppsatta 
chefer blir avstängda från 
sina anställningar, under ti-
den utredning pågår. Vad jag 
har förstått är det ett vanligt 
tillvägagångsätt när det gäl-
ler annan personal?!

Jag undrar också hur stor 
personalomsättning det va-
rit under de fem sista åren 
inom socialförvaltningen, 
både bland chefer och annan 
personal?

Jag tycker att sex anmäl-
ningar inom en förvaltning 

är ett mycket stort problem, 
även om kommunchefen 
inte tycker att det är ett ut-
brett problem. I min värld 
hade det räckt med en an-
mälning för att se ytterst all-
varligt på problemet. 

Hur tycker ni övriga som 
bor och arbetar i kommu-
nen? Kan ni stå upp för detta 
eller skall vi vänta på att det 
skall bli allvarligare konse-
kvenser för den enskilde?!

Hänvisar här till Krokums 
kommun där en arbetstaga-
re till slut tog sitt liv.

Kerstin Pousar Lindberg 
med flera!

Replik Öppet brev!

Jag tycker redan att jag sva-
rat på Påls fråga i föregående 
veckors insändare. 

Konstaterar även att ge-
nomförda riskbedömningar 
med åtgärder mot smitt-

spridning gett god effekt på 
våra förskolor och skolor då 
vi hitintills haft mycket få 
fall av covid 19.

Anders Pettersson 
kultur- och utbildningschef

Svar till Pål

Pinsamt, Anders Pettersson!
Det handlar inte om lä-

roplanen eller var lärarnas 
förberedelsearbete görs bäst. 
Det handlar om att som ar-
betsgivare agera klokt. Det 
pågår en pandemi.

Jag har interpellerat om 
Melleruds agerande som 
arbetsgivare i pandemin. 
Olämpligheten i att timan-
ställa inom socialen och 
skolförvaltningens slapphet 
när det gäller att inte sam-
las i onödan. Exemplen med 
onödiga samlingar är bara 
för många. Det är vi politi-
ker som har ansvaret.

Anders Pettersson gör sig 

Utveckla lärarnas  
digitala arbete

Fototävlingen DM i foto 2020 mellan Dalslands-
klubbarna har avgjorts. Det kom in närmare 120 
bilder till de två klasserna. Segrare i klassen med 
fritt tema är Johanna Linder, Melleruds foto-
klubb. Flera Mellerudsfotografer fick fina place-
ringar.

Bankeryds FK var jury och hade ingen lätt uppgift, speciellt 
i dessa coronatider. Man löste det genom att först gå igenom 
bilderna var för sig och sedan via telefon och skype komma 
till ett resultat. Det var många väldigt bra bilder juryn skulle 
bedöma.  

Den klubb som lyckats bäst var Melleruds FK följd av 
Åmål, Ed och Färgelanda. Några fotografer har dessutom 
lyckats få med flera bilder bland vinnarna. Här presenteras 
klassvinnarna plus det högst placerade bidraget från Melle-
ruds FK tillsammans med juryns motivering. 

Fullträff för Johanna i Dalslandsmästerskapet

Tema Dalsland:  
1. En somrig bild av ett 
soligt Dalsland. Foto: Gö-
ran Karlsson, Åmåls FK. 
Förväntansfulla människor 
på utflykt. Välexponerad 
och med fin skärpa. De 
många detaljer som finns 
att upptäcka gör att be-
traktaren stannar upp vid 
bilden, utan att den känns 
för rörig. Personerna på 
strandkanten på höger sida 
spelar en viktig roll för att 
ge bilden balans. Detta är 
en bild för en turistbroschyr 
över Dalsland. Grattis till en 
fin vinnarbild! 

Tema Dalsland: 3. Innanhavet. Rolf Linder, Melleruds FK. En fin stämningsfull bild 
med en tonskala som nästan gör att himmel och hav smälter ihop. Speglingen i det klara 
vattnet och stenarna i bildens förgrund bildar en diagonal för blicken att följa. Möjligen 
är horisonten farligt nära bildens mitt. 

Fritt tema: 1. Vitsippa. Foto: Johanna Linder, Melleruds FK. Denna bild fångade vår uppmärksamhet tidigt i bedömningen. Bilden klättrade successivt uppåt 
allteftersom vi fastställde resultatlistan. Ett fantastiskt fint ljus där vitsippans skira kronblad och ”ludna” stam framträder. Blomman är väl placerad i bildutsnittet. 
Bakgrundens oskarpa vertikala linjer i grönt och grått/vitt skapar balans. En väl utförd konstnärlig bild att hänga på väggen. Grattis till en fin vinnarbild!

Fritt tema: 4a. Svävfluga. Rolf Linder, Melleruds FK. En ”ren” bild med 
en bakgrund som koncentrerar betraktarens blick till huvudmotivet. Mycket fin 
skärpa. Att man ser rörelse i de skira vingarna skapar liv i bilden.

till företrädare för alla rek-
torer. Förvaltningschefen 
vet att skollagen och arbets-
miljölagen gör rektorerna 
ansvariga för sina skolor. 
Tillfället är väl valt för att 
utveckla lärarnas digitala 
arbete.

Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar alla som 
kan att arbeta hemifrån. Vad 
är det inte Anders Petters-
son förstår?

Pål Magnussen (V)

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

Den socialdemokratis-
ka kommunala grup-
pen i Mellerud kräver 
i ett initiativärende 
att socialförvaltning-
ens organisation, där 
ett samarbete med 
Bengtsfors planeras, 
ska beredas och beslu-
tas om i kommunfull-
mäktige.

Den politiska majoriteteten 
i Melleruds kommun infor-
merade i våras om avsikten 

att samarbeta med Bengts-
fors kommun på det sociala 
verksamhetsområdet. Det 
gäller vård- och omsorg, 
individ- och familjeomsorg 
samt LSS, socialpsykiatri 
och daglig verksamhet. Sam-
arbetet avser styrning och 
ledning av verksamheterna. 
En gemensam socialchef ska 
besluta om verksamhetens 
organisering.

S o c i a l d e m o k r a t e r n a 
menar att det strider mot 

kommunallagen att endast 
informera om det planera-
de samarbetet, att inte låta 
ärendet få beslutas politiskt. 
”Oppositionen har inte getts 
möjlighet till inflytande i 
frågan som har stor bety-
delse för kommunernas ser-
vice till invånarna”, skriver 
socialdemokraterna och ser 
allvarligt på hur frågan han-
terats ur ett demokratiskt 
perspektiv.

Karin Åström

S-gruppen kräver 
fullmäktigebeslut

Med anledning av en artikel 
i Dalslänningen om natt-
jouren i Bäckefors, där det 
står att SD skulle dragit till-
baka sina röster om fortsatt 
nattöppen jourcentral, vill vi 
på det bestämdaste demen-
tera detta. 

Sver ige demok rater na 
hade lagt ett initiativärende 
om att låta Närhälsan vara 
med och lämna anbud på 
fortsatt nattöppen jourcen-

tral. Det var detta initiativä-
rende vi drog tillbaka efter-
som det visat sig formellt 
svårt för Närhälsan att delta 
i upphandlingen. 

Det var alltså INTE våra 
röster för att få till fortsatt 
nattöppet i Bäckefors vi 
drog tillbaka. Sverigede-
mokraterna kommer som 
tidigare göra vad vi kan 
för att det fortsatt ska vara 
en nattöppen jourcentral i 

Angående Bäckeforsjouren

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.

Bäckefors och vi lade därför 
redan på sittande möte den 
26 november ett nytt, skarpt 
initiativärende som kommer 
att behandlas på kommande 
möte med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden den 17 
december.

Rose-Marie Antonsson SD

Ove Kaye SD
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ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning
på hela sortimentet

JUL
MV  Färdigsytt  
Kappa  Dukar

Vaxat linne 159:-/m

Vaxduk 35:-/m

Trikå över 300 mönster

Under december skulle vi 
haft fyra seniorlag, i fyra 
olika idrotter, i seriespel. 
Men just nu är alla dessa se-
rier pausade. 

Melleruds Innebandyklubb har 
stängt ner all verksamhet. Om 
inte nya restriktioner kommer är 
det tänkt att en av de uppskjutna 
matcherna ska spelas 10 januari. 
Sedan återupptas seriespelet enligt 
schemat helgen efter. Eventuellt 
kommer laget att börja träna ut-
omhus före jul. 

BK Håvås hade en fin period 
med sex raka segrar innan coronan 
stängde ner seriespelet. Eftersom 
bowlinghallen fortfarande håller 
öppet delar man upp sig i mindre 
grupper för träning. De tre upp-
skjutna matchhelgerna tas igen i 
vår.  

Melleruds Handbollsklubb har 
även de matchuppehåll där allt 
skjuts till våren. Enligt spelsche-
mat ska de ha sin första match efter 
nyår den 17 januari. 

Kroppefjälls IF skulle under 
hösten startat seriespelet i en lokal 
futsalserie. Den har lagts på is och 
det är i dagsläget osäkert vad som 
kommer att hända. Förhoppning-
en är att den ska kunna spelas efter 
nyår. 

Lars Nilsson 

Tar paus

TRAVSPORT
Styrelsen för Dalslands Travsäll-
skap och travbanechefen har efter 
en tids diskussion konstaterat att 
man har olika syn på verksamhet-
ens fortsatta inriktning och orga-
nisation. Parterna har med anled-
ning av detta enats om att det mest 
gynnsamma är att man går skilda 
vägar.

Styrelsen tackar Iia Abenius för 
ett mycket engagerat arbete under 
fem år.

Banan är i mycket gott skick vad 
gäller anläggning, sport och eko-
nomi.

– Jag är både glad och stolt över 
den fina utveckling som Åmålstra-
vet haft och ser nu fram mot nya 
utmaningar, säger Iia Abenius.

Iia slutar

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

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

Vi säljer ATV och UTV från Kawasaki och CFMOTO!

Kampanj, tak och framruta på köpet till din Mule SX! 
Du sparar 11 000:- Gäller till 15/12 el. så länge lagret räcker.

Vi kan förse din Mule med plog och sandspridare mm.

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

Kawasaki Mule Pro MX 4*4  
Traktor reg.
700cc/45hk/ EFI. Servostyrning, 
tippbart flak
Pris från 111 120:- ex. moms

Service & reparationer!
Vi servar MC, ATV och Trädgårdmaskiner.
Boka under lågsäsong för att
stå redo inför våren.

Ger en realistisk cykelupplevelse

Mikael Aronsson är så kallad rideleader i Sweden Zwift Riders sedan hösten 2016. Det innebär att 
han är farthållare under träningspassen/loppen. Foto: Privat.

Här syns en del av banan som visas på skärmen. Siffran 394 anger effekten Mikael trampar på pedalerna. Listan till höger visar övriga deltagare och 
vilka länder de kommer från. Foto: Privat.

att cykla ute i det fria utan 
att lämna hemmet.

– Zwift är ett virtuellt tränings-
program, det finns flera olika trä-
ningsprogram och upplägg. Jag sit-
ter på min träningscykel, som i sin 
tur sitter på en Smart Trainer. Den 
reglerar motståndet, går det uppför 
ökar motståndet automatiskt till 
exempel, säger Mikael.

Cykeltrainern är uppkopplad till 
en dator, smartphone eller platta 
och på skärmen får du upp all trä-
ningsdata i ett virtuellt landskap. 
Det blir helt enkelt en realistisk cy-
kelupplevelse. När helst du loggar 
in finns det alltid mellan 1 000 till  
1 500 andra cyklister online du kan 
cykla med. 

Genom headsetet kan du prata 
med de andra deltagarna. Till och 
med ljuden är autentiska, såsom 
ljud av fiskmåsar, andra människor 
och vattenfall.

– Jag har lärt känna människor 
i hela Sverige och från andra län-
der också. Det startar olika event 
typ var femte minut. Många cykel-
proffs använder Zwift på grund av 
covid-19, förklarar Mikael som är 
med i Sweden Zwift Riders. 

Den gruppen startade upp Zwift 
i Sverige 2015, när programmet 
kom ut som ett provprogram.

– När de märkte att folk nappa-
de utvecklades programmet ytter-
ligare. Du kan till exempel cykla 
på liknande gator som Cykel-VM 

kördes eller cykla i franska alper-
na. Utvecklingen har varit lavinar-
tad, förklarar Mikael. 

Körde roadracing

Mikael idrottade mycket när han 
var yngre. 1995 började han köra 

CYKEL
Hur gör man cykelträningen 
roligare när vädret ute är 
dåligt? Mikael Aronsson från 
Ödskölt har hittat ett sätt 

som passar honom perfekt. 
Plattformen Zwift, med sina 
virtuella träningsprogram, 
möjliggör för cyklisten att 
komma nära spänningen av 

roadracing, då tävlade han med sin 
Yamaha R6 på bana i både Sverige, 
Norge och Danmark. 1995-1996 
tävlade han, mellan 1997-1998 höll 
han upp – men drog igång igen 
1999 och körde på fram till 2004. 
År 2000 var han sexa i Norden.

– Mellan 2004 till 2012 tränade 
jag ingenting. Jag jobbade i Norge 
och drev Maritzaboden i Bäcke-
fors. Men 2012 började jag cykla 
mycket för att komma i form igen, 
först på mountainbike och senare 
på sommaren köpte jag en racer-
cykel. Sedan har jag uppgraderat 
stallet genom åren.

Mikael har bland annat kört 
Dalslands Cross Country, både 
korta och långa Cykelvasan och 
Halvvättern.

Han var med i Team Flat Tyre i 
Dals Ed.

– 2016 tipsade en kille i teamet 
om Zwift. Jag köpte mig grejor till 
säsongen 2016-2017, men märkte 
att trainern inte höll måttet. Så jag 
köpte en bättre våren 2017, berät-
tar Mikael.

Blev rideleader

Hösten 2016 blev han tillfrågad om 
han ville vara rideleader, det vill 
säga vara farthållare i träningarna.

– Jag tackade ja. Det var roligt att 
få det förtroendet och folk är nöj-
da. Jag kör i grupp D, man ska hålla 
en viss effekt/fart i varje tränings-
grupp. Många leaders brötar på för 
mycket, jag tycker man ska veta 
vad man väntar sig, understryker 
Mikael.

Martin Björgvik, som var med 

Utvecklingen 
har varit  

lavinartad

”
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FöretagsGUIDEN Behöver du hjälp?

Anlita våra LOKALA småföretagare

Fotvård

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Renovering

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

VVS

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Snickare

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Bowling

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Trädgårdstjänster

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggställningar

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickare

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

Entreprenad

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Golvläggare

Allt inom golv 

och mattor

Städ

070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

Glasmästare

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Friskvård

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Stenhuggeri

GRAVSTENAR 
tillverkning – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
Brålanda

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Bildelar

Foder

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
65:-/bal • 1100:-/pall

inkl. moms

.se 

Hundkurser 
Vår & Höst

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Hundtjänster

Snickare

olesensbygg@gmail.com

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

Trädgårdstjänster

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

Trädgårdstjänster TV-installatör

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Målare

KJELLGÅRDENS KÖTT 
& RÖKERI AB
072-560 19 89

Hasselbacken Kjellgården 
668 94 Bäckefors

Rökeri

Entreprenad

Håkan 070-334 50 02

Callhs
Åkeri & Entreprenad AB

Grus- & 
maskintransporter

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

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

och startade upp Sweden 
Zwift Riders, lägger upp 
passen. 

Det finns fem grupper, 
från A till E, där många 
proffs och Sverigeeliten kör i 
A, medan E är för nybörjare.

Idag finns det även 
Smart-bikes, de fungerar 
som en träningscykel med 
trainerfunktioner. 

– Jag har beställt en så-
dan. Jag gillar Zwift som är 
en väldigt rolig träning. I 
somras åkte jag till Deje och 
cyklade på Klarälvsbanan, 
eftersom hade lärt känna en 
kille från Deje genom Zwift.

Hur mycket cyklar du 
egentligen?

– 680 mil utomhus i 
år. På Zwift har det blivit  
cirka 2 370 mil sedan hösten 

2016. Jag kör tre till fyra pass 
i veckan, det längsta pas-
set jag cyklat på Zwift är 16 
mil. Jag har fyra bordsfläktar 
och en takfläkt igång när jag 
cyklar, plus ett öppet fönster.

Fördelarna med Zwift?
– Man kan vara ett helt 

gäng, från nybörjare till 
proffs. Vi har en väldigt god 
gemenskap inom cyklingen. 
När du hållit på ett tag och 
inte får ont i baken och inte 
får så mycket träningsvärk 
så är det riktigt gôtt med 
cykling. Jag tänker fortsätta 
med det så länge jag orkar 
hålla på, konstaterar Mikael.

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

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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Melodikrysset v. 50 – 12 december
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Melodikrysset v.50 - 12 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:...............................................................................................................................................
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Gör det i Melleruds Nyheter!
annons@mellerudsnyheter.se 
eller 0530-125 40

Visa upp den nya
familjemedlemmen

MELLERUD
Ungdomshuset Stinsen 
i Mellerud kommer att 
få tillskott av pengar 
för bland annat sin mu-
sikstudioverksamhet. 
Dels kommer medel 
från minnesgåvor för 
Maud Pousar Lindberg, 
dels från Lions Club 
Mellerud.

En musikstudio finns sedan 
flera år på Stinsen och den 
används frekvent.

– Vi är flera som skriver 
låtar och spelar in dem i stu-
dion berättar Tindra Grim-
stad, som går i åttan och är 
med i Stinsens ungdomsråd 
tillsammans med bland an-
dra Eulalie Leroy, Nathalie 
Norrman och Alice Wallin.

Tillskottet av pengar kom-
mer bland annat att använ-
das för att köpa fler instru-
ment.

– Det finns också mycket 
mjukvara som kan vara in-
tressant. Vi ska ta reda på 
vad de som är i studion ofta 
vill ha och sedan se om det 
är rimligt, säger Petter Ols-
son, föreståndare för Stin-
sen.

Maud Pousar Lindberg, 
som gick bort i augusti i år, 
skulle fyllt 96 i november 
och förblev ung livet ut. 
Till hennes minne skänktes 
drygt 7 500 kronor till Ung-
domshuset Stinsen.

– Hon älskade människor 
och hade vänner i alla åldrar 
i hela sitt liv. Hon besökte 
gärna Stinsen och hade kon-
stakt med många ungdomar 
på Facebook. Hon älskade 
också musik, så denna gåva 
är helt i hennes anda, be-
rättar Mauds dotter Kerstin 
Pousar Lindberg.

Lions Club Mellerud gör 
en insamling i år, genom 
Julposten 2020, istället för 
att sälja lotter och arrangera 

Ungdomshuset 
Stinsen får gåvor

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Maud Pousar Lindberg avled i augusti i år. Till hennes minne skänktes drygt  
7 500 kronor till Ungdomshuset Stinsen, en verksamhet hon tyckte mycket om. 
Arkivbild/Susanne Emanuelsson.

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes 
i dessa coronatider. 

Hälsar Inger-May Grimheden

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

MELLERUD
Equmeniakyrkan: Sön 11 
Andakt m Thomas Segergren 
på Facebook – Equmenia-
kyrkan Mellerud. Sön 16-17 
Öppen kyrka för ljuständning 
och stillhet. 

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-
dan och instagram; equmeni-
akyrkansodradal.se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön i Equmenia-
kyrkans entré. Tor, Sön, Tis 
14-15 Kaffe m luciavandring 
i Centrumparken. 

Gestad: Sön 16 Gudstj. 
m filmvisning av luciatåg, 
Anette J Carlson. Anmälan. 
Sön 16.30 Gudstj. m film-
visning av luciatåg, Anette J 
Carlson. Anmälan. 
Sundals-Ryr: Sön 11 
Gudstj. m filmvisning av 
julspel, Anette J Carlson. An-
mälan! Sön 11.30 Gudstj. m 
filmvisning av julspel, Anette 
J Carlson. Anmälan!
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 16 Gudstj. 
Daniel Westin. Mån 14.30 
Måndagskaffe m andakt. 
Mån-fre 12-12.15 Lunchbön 
i fsh.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Carl-Eric Jansson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Så skimrande var 
aldrig havet” av E. Taube. 
Akten förrättades av Eva 
Marklund och man sjöng 
tillsammans psalmerna 249 
och 190. Anders sjöng ”Det 
var på Capri vi mötte var-
andra” av P-O Sandegren 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. 
Vid kistan togs avskedet av 
de närmaste. Till minnet av 
Carl-Eric var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att 
äga rum på Bolstad kyrko-
gård.

Veckans ros

...till Kalle för att du kom 
och fixade rören med någ-
ra timmars varsel.

Benjaminssons,  
Vita Sannar

JORDFÄSTNING

julmarknad som brukligt. 
Varje skänkt 50-lapp ger en 
vinstchans i deras stora jul-
lotteri. Lions dubblerar se-
dan den summa som kom-
mit in.

– I år är det ungdomsverk-
samhet vi ger pengar till, 
dels genom insamlingen, 
dels genom Sven-Erik och 

Ingegerd Nilssons minnes-
fond, säger Kjell Larsson, 
president i Lions Club Mel-
lerud.
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Sapphultsgatan 6-8, Mellerud  
0530-444 40
Mån-fre  9-18, Lör 10-14  
 

www.roybil.se  •  info@roybil.se

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

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

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

Pris från 424 900 kr

 Uddevalla 
 4,   

Tlf. , info@

JUST NU!
Service & Vinterhjul 

på köpet* 
Värde upp till 25.000 kr

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

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

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag
06:00 Morgonstudion 
07:15 Julkalendern: Mirakel 
07:30 Rapport 
07:38 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa med Sofia 
09:30 Julkalendern: Mirakel 
09:45 Go’kväll 
10:15 Den största nyheten 
11:15 Tjuv och polis 
12:15 Årets sockerbagare 
13:15 Målet är målet 
14:15 Anslagstavlan 
14:20 En sång för Martin 
16:15 Strömsö 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
19:00 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 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 
00:45 Jakten på en mördare 
05:00 Sverige idag,  Go’kväll 

08:30 Jarkko och dövas 
 Amerika 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Min musik till Finland 
16:45 Ekonomibyrån 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Dold kamera bland djuren
 i snön 
19:25 En bild berättar 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Nördar på standby 
20:30 Det vackraste samiska 
 hantverket 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Utrikesbyrån 
22:15 Louis Theroux: Generation
 autism 
23:15 Good gaming 
23:45 Kulturveckan 
00:15 Vetenskapens värld 
01:15 Nu blir vi sambor 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 
02:10 Jarkko och dövas Amerika 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: Vintersol 
 16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten 
18:30 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Bonde söker fru 
21:00 Hela Sverige bakar 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 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 DNA-detektiven: Dubbel-
 mordet i Linköping 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 DNA-detektiven: Dubbel-
 mordet i Linköping 
00:00 Hawaii five-0 
01:00 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 Strömsö 
10:15 Go’kväll 
10:45 Musikhjälpen 2019 
 – återblicken 
11:45 Engelska Antikrundan 
12:45 Svenska tv-historier 
13:00 Nobel 2020: Fredsprisut-
 delningen från Oslo 
14:30 Nobel 2020: Porträtten 
15:00 Nobel 2020: Litteratur-
 porträttet 
15:30 Nobel 2020: Porträtten 
16:25 Nobel 2020: Prisutdelning
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 Nobel 2020: En kväll för 
 Nobel 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: I väntan på frälsaren
23:50 Musikkalendern 
23:55 Bryssel calling 
00:25 Den största nyheten 
05:05 Amningsrummet 
05:30 Go’kväll 

08:30 Jarkko och dövas 
 Amerika 
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 Nördar på standby 
16:45 Kroppsrevolt 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Se upp 
18:30 Nobel 2020: Snillen
 spekulerar
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 Mustang 
23:50 Min röst: Minun ääni 
00:20 Universitetets djursjukhus
00:50 Min musik till Finland 
01:20 Good gaming 
01:50 Sportnytt 
02:05 Nyhetstecken 
02:15 Jarkko och dövas Amerika 

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 Postkodmiljonären 
20:00 Senaste nytt med Jesper 
 Rönndahl 
21:30 Daddy’s home 2 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:0 5TV4Vädret 
22:15 Daddy’s home 2 
23:50 Hur man blir av med en 
 kille på 10 dagar 
02:05 Kvinnan i guld 
04:20 Younger 
05:05 En plats i solen: Sommar-
 sol

08:30 Jarkko och 
 dövas Amerika 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Perfektion 
16:45 Under klubban 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Finska ögonblick i Sverige 
18:30 Jesus kvinnliga lärjungar 
19:20 Beppes smakresa 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Sara med allt sitt väsen 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Pulp fiction 
00:15 Louis Theroux: Generation
 autism 
01:15 Det vackraste samiska 
 hantverket 
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 Slappna av med Ulrika 
09:40 Julkalendern: Mirakel 
09:55 Första dejten 
10:25 Lerins sommarö 
11:25 Skidskytte: Världscupen 
12:55 Skicross: Världscupen 
14:15 Skidskytte: Världscupen 
15:40 Skräpytan 
16:00 Hundra procent bonde 
16:45 Matmagasinet 
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 Vi 
22:00 Dips 
22:30 Rapport 
22:35 Musikkalendern 
22:40 Kommissarie Lewis 
00:10 Standup sketch show 
00:40 Första dejten 
01:10 Lerins sommarö 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll 
05:45 Strömsö 

06:15 Fråga doktorn 
06:45 Den största nyheten 
07:45 Engelska Antikrundan 
08:45 Julkalendern: Mirakel 
09:30 Alpint: Världscupen 
10:30 Freestyle: Puckelpist 
11:45 Skidskytte: Världscupen 
13:00 Vinterstudion 
13:45 Skidor: Världscupen 
15:20 Vinterstudion 
17:00 Bryssel calling 
17:30 K-märkt form 
17:35 Jul på Centralen 
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 Rapport 
22:20 Musikkalendern 
22:25 Love & Mercy 
00:25 Adult beginners 
05:00 Sverige! 
05:30 Go’kväll 

06:55 Drömmen om Bali 
07:25 Jarkko och dövas
  Amerika 
07:55 Modern och dottern 
10:25 Alpint: Världscupen 
11:40 Se upp 
12:10 Här är mitt museum 
12:25 Alpint: Världscupen 
13:30 Under klubban 
14:00 Det vackraste samiska 
 hantverket 
14:30 Här är mitt museum 
14:45 Skidskytte: Världscupen 
15:30 Kulturveckan 
16:00 Rapport 
16:05 Min sanning 
17:05 Vetenskapens värld 
18:05 Chaplin och Buster Keaton
19:00 Kulturstudion 
19:05 Nobel 2020: Nobelkon-
 serten
20:35 Kulturstudion 
20:40 Beethovens nia – från 
 Wien till hela världen 
21:40 Kulturstudion 
21:45 Beethoven 250: Symfoni 
 nummer 9 
23:00 Manhunt 
23:50 Ungar 
00:30 Nördar på standby 
01:00 Kroppsrevolt 
01:45 Sportnytt 
02:00 Jarkko och dövas Amerika 
02:30 Universitetets djursjukhus

06:05 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Senaste nytt med Jesper 
 Rönndahl 
13:00 Lego masters Sverige 
14:00 Halv åtta hos mig 
14:30 Hockeylördag 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
19:55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20:00 Så mycket bättre 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Second act 
00:20 Analysera mera 
02:25 Hardcore 
04:20 Younger 
05:05 En plats i solen: Sommar-
 sol 

06:00 På spåret 
07:00 Luciamorgon från 
 Jukkasjärvi 
08:00 Matmagasinet 
08:45 Julkalendern: Mirakel 
09:15 Vinterstudion 
09:30 Alpint: Världscupen 
10:30 Vinterstudion 
10:45 Skidor: Världscupen 
11:45 Skidskytte: Världscupen 
12:30 Alpint: Världscupen 
13:30 Skidor: Världscupen 
14:50 Vinterstudion 
17:00 Sverige! 
17:30 Arkitekturens pärlor 
17:40 Jul på Centralen 
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 
22:40 The good place 
23:05 Rapport 
23:10 Musikkalendern 
23:15 Veckans brott 
23:45 Lisa Nilsson – ett porträtt
00:45 I vår herres hage 
01:30 Dips 
05:00 Strömsö 
05:30 Landet runt 

06:30 Det vackraste
 samiska hantverket 
07:00 Finska ögonblick i Sverige 
07:30 Perfektion 
08:00 Beethovens nia 
09:00 Sara med allt sitt väsen 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Schlagerpärlor 
10:55 Freestyle: Puckelpist 
12:20 Beethoven 250 
13:35 Suzanne möter 
13:50 En bild berättar 
13:55 Skidskytte: Världscupen 
15:20 Nördar på standby 
15:50 Beppes smakresa 
16:00 Rapport 
16:05 Chaplin och Buster Keaton
17:00 Alors grammaire ! 
17:10 Kortfilmsklubben 
17:46 Barnen som överlevde 
 Förintelsen 
18:00 Kroppsrevolt 
18:30 Utrikesbyrån 
19:00 Luciamorgon 
20:00 Min sanning 
21:00 Aktuellt, 21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån
23:10 Gudstjänst 
23:55 Ekonomibyrån 
00:25 Limboland 
00:55 Nåt måste göras 
01:25 Nu blir vi sambor 
01:55 Drömmen om Bali 
02:25 Kroppsrevolt 

06:05 Dr Phil 
06:55 Hela Sverige bakar 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Så mycket bättre 
13:20 Grand designs Sverige 
14:20 Jul med Ernst 
15:20 Anders knackar på 
16:20 Halv åtta hos mig 
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 The Bourne identity 
00:35 Kalla fakta 
01:35 Norrlandspolisen 
02:35 En plats i solen: Sommar-
 sol 
04:35 Younger 
05:10 Home and away 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & Hathaway
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 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & Hathaway 
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
01:55 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 Matmagasinet 
10:30 Landet runt 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Sverige! 
12:00 Tjuv och polis 
13:00 Musikhjälpen 2019 
 – återblicken 
14:00 På spåret 
15:00 Jul hos Claus 
15:10 Macken – Roys & Rogers 
 bilservice 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport , Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
19:00 Fråga doktorn 
19:30 Rapport , Lokala nyheter 
20:00 Musikhjälpen 
21:00 Hundra procent bonde 
21:45 Man måste vara som ett 
 berg 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Musikkalendern 
22:35 Eye in the sky 
00:15 Den största nyheten 
01:15 Dokument inifrån: 
 Vaccinkrigarna 
04:45 Sverige idag 
05:15 Hundra procent bonde 

08:00 Alors grammaire ! 
08:10 Kortfilmsklubben 
 – spanska
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 Sara med allt sitt väsen 
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 Musikhjälpen 

06:00 Musikhjälpen 
12:00 Rapport 
12:03 Musikhjälpen 
16:00 Rapport 
16:05 Musikhjälpen 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Musikhjälpen 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Corona special 
20:30 Proffs på en dag 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Musikhjälpen 

06:00 Morgonstudion 
07:15 Julkalendern: Mirakel 
07:30 Rapport 
07:38 Morgonstudion 
09:10 Hemmagympa med Sofia 
09:30 Julkalendern: Mirakel 
09:45 Hundra procent bonde 
10:30 Jul hos Claus 
10:40 Idrottens himmel och 
 helvete  
11:10 Rättighetsbärarna 
11:40 Fatta historia 
11:55 Jul på Centralen 
12:10 K-märkta ord 
12:15 Stinsen brinner... filmen 
 alltså
13:55 Forum 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
19:00 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 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 Kommissarie Lewis 
00:35 Tjuv och polis 
01:35 Vi, 05:00  Sverige idag 
05:30 Go’kväll 
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Kommer du att vaccinera dig mot covid-19
när vaccinet blir tillgängligt?

Kristina Hammas, Ör.

– Jag vet inte, jag vill inte vara först med tanke på eventuella 
biverkningar. Jag är ju inte heller i någon riskgrupp eller så, 
men sedan kan det mycket väl bli så att man tar vaccinatio-
nen när det väl är ordentligt testat.

Madeleine Lilja, Brålanda.

– Ja, jag kommer att vaccinera mig, är inte rädd för några 
biverkningar eller så. Jag jobbar inom hemsjukvården, så jag 
känner att detta är viktigt.

Maria Fryklund, Sundals Ryr.

– Jag har inte bestämt mig än. Jag kommer dock inte att stå 
först i kön och det beror främst på lite dåliga erfarenheter 
från vaccinationen mot svininfluensan. Jag vaccinerade mig 
då och för mig gick det bra, men det var ju många som det 
inte gjorde det för.

Ny utgivningsdag!

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

I januari 2021 kommer posten att byta 
utdelningsdagar för gratistidningar

Detta innebär att Melleruds Nyheter 
kommer att delas ut på tisdagar

Vi behöver ha ert material till 
annonser senast kl. 15.00 

onsdagar veckan innan utgivning


