
VECKA 51 2020NR 47 • ÅRG 27

ÖPPETTIDER

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00

23/12 6.40-16.00
Julafton Stängt
Juldagen Stängt
Annandag jul Stängt
28/12 6.40-18.00 
29/12 6.40-18.00
30/12 6.40-16.00
Nyårsafton Stängt
Nyårsdagen Stängt
2/1 - 2021 Stängt
4/1 - 2021 6.40-16.00
5/1 - 2021 Stängt
6/1 - 2021 Stängt
7/1 - 2021 6.40-16.00
8/1 - 2021 6.40-16.00

Tomas Blom och Emanuel Andersson är två av de sex deltidsbrandmännen i Åsensbruk. Men de önskar att bli fler, framför allt saknas personal som kan ha beredskap under dagtid. 
Situationen kan liknas lite med uttrycket ”kniven på strupen”, enligt stationsbefälet Patrik Tellander. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Pilotprojekt på Nordalsskolan
Nordalsskolan i Mellerud blir först ut i landet med att testa ett helt nytt arbetssätt för att stärka elevernas självkänsla 
och samtidigt höja skolresultaten. Projektet heter ”Rescur: jag vill, jag kan, jag törs”. En forskningsstudie visar att mask-
rosbarn har fler styrkor än ”normalbarn”, så en metod har tagits fram för att stötta och lära alla barn dessa färdigheter. 
På Nordalsskolan startar man med det nya arbetssättet under vårterminen i årskurs ett och fyra. 

– Sidan 10 –

Utegymmet växer
Sidan 16

Vann kalven Denora
Sidan 9

Ger anställda en gåva
Sidan 4Söker brandmän 

till Åsensbruk

Priserna gäller måndag 14/12– söndag 20/12 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

KLUBBPRIS

Rödbetssallad
Rydbergs, 400 g, jfr-pris 25,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 51

99:-/kg

KLUBBPRIS
Kokt julskinka
Garant, Sverige, ca 2-3 kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 51

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, 
hel sida, vakuumförpackad, ca 1-1,5 kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 51

Sill
Garant, flera sorter, 220/110-220 g,  
jfr-pris 22,73-45,45/kg  
Max 3 köp/hushåll/vecka 51

Potatis
Sverige, gäller jul, fast, mjölig, gäller ej 
ekologisk, i påse, 2 kg, jfr-pris 5,00/kg

5:-/st

10:-/st

10 :-
/st

Tack för 
att du håller 

avstånd i butiken 
och endast 
handlar en 
per hushåll. 3995

/kg

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, 
fetthalt max 20%, ca 1-2,2 kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 51

4995
/kg
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Vad är en  
pensionär?

Barnpanelen 
från Nordalsskolan

Elvina Östlind, 7 år 
– En konstnär eller någonting.

Saifaddin Albardan, 6 år 
– Jag vet inte, kanske bilar. 

Anders Östlind, 
6 år 
– Vet inte, någon 
som har mycket 
pengar kanske. 

Edvin Stankus, 7 år 
– En konstnär som inte har pengar.

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

Guldttvätt Välkommen att boka tid  

Melleruds bilvård

25% rabattGe er bil en julklapp
Ord.pris från 500:-

Gäller t.o.m. 31/12- 20

• Avfettning
• Schamponering
• Fälgtvätt
• Mattvätt

•  Vaxning
• Utvändig handtvätt
•  Fönstertvätt
•  Invändig rengöring

•  Dammsugning
•  Asfaltsborttagning
•  Tvättning och torkning 
 av dörrgångar

Melleruds pastorat

svenskakyrkan.se/mellerud

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

20 december 2020
Fjärde söndagen i advent - ”Herrens moder”

Rikskollekt går till: Act Svenska kyrkan

26 december 2020
Annandag jul / Helige Stefanos dag - ”Martyrerna” 

Rikskollekt går till: Act Svenska kyrkan

27 december 2020
Söndagen efter jul - ”Guds barn”

Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

För perioden:  
16-27 december 2020

INSPELADE GUDSTJÄNSTER ENLIGT OVAN
Sön 20/12 11:00 2) Gudstjänst, Eva Marklund. Sång: Sarah och 
    Madde. Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86
Tor 24/12 11:00 2) Julbön, Mia Palm. Sång: Agnes Palm
Lör 26/12 11:00 2) Gudstjänst, Eva Marklund.
    Swishnummer för kollekt: 123 198 95 65
Sön 27/12 11:00 2) Gudstjänst, Eva Marklund. 
    Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 20/12 17-19 1) Öppen kyrka i Bolstads kyrka

Fre 25/12 05:00 3) Julotta i Klöveskogs kyrka, Ewa Widell. 
    Sång: Anders Fredriksson
Fre 25/12 05:45 3) Julotta i Klöveskogs kyrka, Ewa Widell. 
    Sång: Anders Fredriksson
Fre 25/12 06-08 1) Öppen kyrka i Bolstads kyrka

Fre 25/12 07:00 3) Julotta i Erikstads kyrka, Ewa Widell. 
    Sång: Jonna Ydenius
Fre 25/12 07:45 3) Julotta i Erikstads kyrka, Ewa Widell. 
    Sång: Jonna Ydenius
Sön 27/12 13-15 1) Öppen kyrka i Grinstads kyrka

1) Drop-in för ljuständning, enskild bön och möjlighet till samtal.
2) Inspelad gudstjänst läggs ut angiven tid på Youtube eller Facebook. Länk finns också på vår hemsida under fliken gudstjänster. 
3) Anmälan krävs, då antalet platser är starkt begränsade utifrån rådande restriktioner. Ring 0530-362 00, helgfri vardag kl. 09-15 för anmälan.
Under rådande pandemi kan förutsättningarna ändras snabbt. Följ därför eventuella uppdateringar på vår Facebook-sida för aktuellt läge av nedanstående.

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, dock ej 24/12 samt 31/12

25 december 2020
Juldagen - ”Jesu födelse”

Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 20/12 14-16 1) Öppen kyrka i Skålleruds kyrka

Sön 27/12 16-18 1) Öppen kyrka i Skålleruds kyrka

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 20/12 10-12 1) Öppen kyrka i Gunnarsnäs kyrka

Tor 24/12 22:30 3) Julnattsgudstjänst i Dalskogs kyrka, 
    Martin Nicklasson. 
    Sång: Birgit Hjelt Söderlund
Tor 24/12 23:15 3) Julnattsgudstjänst i Dalskogs kyrka, 
    Martin Nicklasson. 
    Sång: Birgit Hjelt Söderlund
Fre 25/12 07:00 3) Julotta i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
    Sång: Staffan Henning
Fre 25/12 07:45 3) Julotta i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
    Sång: Staffan Henning
Lör 26/12 13-15 1) Öppen kyrka i Gunnarsnäs kyrka

HOLMS FÖRSAMLING 
Ons 16/12 10:00  Seniorgympa i Kyrkans Hus. Anmäl till Emma, 
    0530-362 19
Tor 17/12 10:00  Veckomässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund
Tor 17/12 10:30 3) Kafé Kom In i Kyrkans Hus
Tor 24/12 10:00 3) Julbön med julbrunch i Kyrkans Hus, 
    Mia Palm. Sång: Agnes Palm
Tor 24/12 11:00 3) Julbön med julbrunch i Kyrkans Hus, 
    Mia Palm. Sång: Agnes Palm
Tor 24/12 22:30 3) Julnattsgudstjänst i Holms kyrka, Mia Palm.
    Sång: Anders Fredriksson
Tor 24/12 23:15 3) Julnattsgudstjänst i Holms kyrka, Mia Palm.
    Sång: Anders Fredriksson
Fre 25/12 07:00 3) Julotta i Järns kyrka, Lars-Åke Petersson.
    Sång: Anders Fredriksson
Fre 25/12 07:45 3) Julotta i Järns kyrka, Lars-Åke Petersson.
    Sång: Anders Fredriksson
Sön 27/12 10-12 1) Öppen kyrka i Kyrkans Hus
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Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för nybyggnad 
av transformatorstation på fastigheterna Högs-
byn 3:9, Ed 1:35, Örs-Bodane 2:1, Örs-Åsen 1:13, 
Stränge 2:1, Forsebol 4:5, Holms-Torp 1:4, Stora 
Rud 1:26 och Famshed 1:6.

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

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

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via 
epost till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkom-
mit senast 11 januari 2021.

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

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus utanför detaljplan på fastigheten 
Örs-Säter 1:80.

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

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

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via 
epost till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkom-
mit senast 11 januari 2021.

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

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

Kom och få 
en ”julpåse” per hushåll 

fylld av hopp och värme!

Bäckefors, 21/12 på torget
Kl. 10-12, 12-14 och 16-18

50 påsar delas ut varje tvåtimmarspass

Välkomna!

önskar 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Eftersom vi inte kan ha gudstjänster som vanligt 
under  julhelgerna så kommer de sändas via vår 
hemsida: equmeniakyrkansodradal.se 
och vår YouTube kanal: equmeniakyrkansodradal 

Om du vill komma i kontakt med oss så ring vår 
pastor Bosse Arwedahl 073–426 31 94 
Eller mejla: pastor@equmeniakyrkansodradal.se 

Fira jul i  
Brålanda pastorat 

Vi fortsätter att fira gudstjänster trots att vi inte 
får vara fler än 8 personer i kyrkan. För att många 
ändå ska kunna vara med så har vi fler men kortare 
gudstjänster OBS föranmälan! 

20/12 - 4 advent
Brålanda kl 11 och 11.45 Gudstjänst med nattvard 

24/12 Julafton
Brålanda kyrka kl 11 och 11.30 
Julgudstjänst för alla åldrar 

Brålanda kyrka kl 22.30, 23 och 23.30 
Julnattsgudstjänst 

Gestads kyrka kl 23 och 23.30 Julnattsgudstjänst 

25/12 Juldagen 
Sundals Ryrs kyrka kl 7 och 7.30 Julotta 

Timmerviks kyrka kl 7 och 7.30 Julotta 

26/12 Annandag jul 
Brålanda kyrka kl 11 och 11.30 Julgudstjänst 

27/12 Söndagen efter jul 
Gestads kyrka kl 11 och 11.30 Julgudstjänst 

OBS! Blir dessa tider fullbokade lägger vi till 
ytterligare en eller flera gudstjänster. 

Anmälan till dessa gudstjänster görs på en länk som 
finns på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bralanda 
eller SMS/telefon 076-760 16 94

För julens gudstjänster öppnar bokningen fredag 
18/12 kl 8.00 

Vi fortsätter också att lägga ut gudstjänster och 
andra inslag på internet. Gå in på YouTube och sök 
Brålanda pastorat. 

Ny låt med URika och Anders

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Anders Larsson driver studion Ro-
stocksproduction i Dals Rostock och 
är medlem i dansbandet Streaplers 
sedan 2004.

URika (Ulrika Kronstrand) sjunger duett med Anders Larsson på låten Heartbre-
aking story, som släpptes i måndags.

Den 14 december släpp-
te Ulrika Kronstrand, 
med artistnamnet URi-
ka, och Anders Larsson 
låten ”Heartbreaking 
story”, en medryckan-
de duett med 80-tals-
känsla.

I måndags släpptes alltså 
låten ”Heartbreaking sto-
ry”, en duett med Ulrika 

Kronstrand från Ör och 
Anders Larsson, Rostocks-
production, som är upp-
hovsman och producent. 
Christian Larsson ”John 
Meller” har lagt sin touch på 
låten. 

– Det är en glad medryck-
ande duett med 80-talskäns-
la. En varm text som på ett 
positivt sätt fastnar och tro-
ligen tilltalar många, säger 
Ulrika. 

Hon är tacksam att få vara 
med på resan då hon verkli-
gen gillar musiken.

– Vi pratade om en upp-
följare till ”Moonlight” och 
när jag fick utkastet till den 
här låten blev jag såld, ja helt 
förälskad. Jag provsjöng, 
men Anders ville fundera en 
stund till. När det sedan blev 
klart att vi skulle sjunga du-
ett blev jag så glad. Jag hopp-
as kunna nå ut till en bredare 
publik med ”Heartbreak sto-
ry”, säger Ulrika.

– Denna låt skrev jag för 
några veckor sedan och kän-
de att det var en låt som pas-
sade mig och Ulrika. Och ef-
tersom jag inte spelar i dessa 

delar Anders Larsson, med-
lem i dansbandet Streaplers 
sedan 2004 där han spelar 
keyboard och sjunger.

Satt i fyra dagar

Han berättar hur låten kom 
till.

– Jag kände att jag ville 
göra något i studion, så jag 
satt där i fyra dagar med 
låten. Det är det längsta jag 
suttit i hela mitt liv. Jag vil-
le få till det på riktigt och 
jag tycker den blev jättebra. 
Sedan skickade jag den till 
Christian Larsson som satte 
sista touchen, han är jättebra 
på det.

Hur kom det sig att du 
valde Ulrika som sånger-
ska?

– Jag var petnoga med 
vem som skulle sjunga, ef-
tersom låten är såpass bra 
och jag ville ge den rättvisa. 
Jag skickade låten när den 
bara var ett embryo till Ul-

rika och hon fastnade direkt. 
Vi provade i studion och 
kom fram till att vi kör låten 
som en duett tillsammans. 
Det känns verkligen gôtt. Jag 
har spelat upp låten för folk i 
branschen och de gillar den 
skarpt och menar att det är 
en riktig schlagerlåt.

Ditt mål med låten?
– Vi ska pusha ut den till 

alla radiostationer i Sverige 
och lägga ut den på Spotify 
och andra medier.

Så jag satt 
där i fyra 

dagar med 
låten

”
tider och tycker om musik så 
är detta ett kul alternativ till 
mitt ordinarie arbete i Stre-
aplers. Christian Larsson 
har varit med och produce-
rat även denna låt och vi är 
stolta över resultatet, med-

Annonsera i  
Melleruds Nyheter
Kontakta oss på mail
annons@mellerudsnyheter.se
eller ring 0530-125 40

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

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Fredag 10.00-18.00
Fiskbilen extraöppet julveckan!!!
Måndag 21/12 Mellerud 10.00-18.00 

Fisk och skaldjur till kanonpriser!

Vi har allt för 
julbordet! 
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Veckans lunch

För första gången se-
dan starten 1993 by-
ter Melleruds Nyheter 
utgivningsdag. Efter 
årsskiftet kommer tid-
ningen hem till dig på 
tisdagar istället för 
onsdagar.

Anledningen är PostNords 
nya leveransmodell där 
vanliga brev, reklam och 
tidningar delas ut varannan 
dag. På deras hemsida står 
exempelvis ”Brevvolymerna 
sjunker och antalet paket 
ökar. Sedan millennieskiftet 
har antalet skickade brev 
minskat med ungefär hälf-
ten”. 

För oss som gratistidning 
innebär det att vi kommer ut 
på tisdagar efter årsskiftet.

Detta innebär ett nytt och 
tajtare arbetssätt för oss som 
arbetar med tidningen, men 
samtidigt ger det våra an-
nonsörer möjlighet att visa 
upp sina budskap/erbjudan-
den en dag tidigare. 

Annonsmaterial måste ef-
ter årsskiftet vara inlämnat 
senast onsdagar klockan 15. 
Även redaktionellt material 
måste vara klart betydligt 
tidigare än idag.

Vi jobbar naturligtvis för 
att ni läsare ska fortsätta få 
bra information och intres-
sant läsning från bygden. 

Vi är till för er!
Susanne Emanuelsson

ansvarig utgivare

Vi byter 
utgivningsdag

IOGT-NTO Mellerud 
besöker äldreboenden 
och skänker lotter.

Logen Lf 948 besökte 2 no-
vember kommunens äldre-
boenden. I år var det ordfö-
rande Ingvar Asp och Kjell 
Sanding som överlämnade 
lotter alternativt pengar.

Dessa kommer att använ-
das till exempelvis vinster 
vid något lotteri. Det är upp 
till varje boendeenhet att 
göra någon trivselaktivitet 
för erhållna medel. 

Kjell Sanding uppger att 

logen i minst 20 år skänkt 
dessa gåvor. Nytt för i år var 
nya boendet på Ängenäs. 
Logen åtnjuter stor upp-
skattning för erhållna gåvor.

Verksamheten för logen 
liksom för många fören-
ingar, har inte varit sig likt 
under pågående pandemi. 
Inga medlemsmöten eller 
utåtriktade aktiviteter har 
gått att genomföra. Hoppas 
att det kan finnas en lösning 
under kommande år.

 Evert Magnusson

Skänker lotter

Gåva för fantastiskt arbete

Från vänster: Christian Stolt, Bloms Varuhus, Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande och Göran Andersson, 
ordförande i köpmannaföreningen.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Detta ger en 
bonuseffekt 
till det lokala 
näringslivet

”

Två presentkort á 250 
kronor kommer att 
delas ut till samtliga 
kommunanställda för 
deras fantastiska ar-
bete de utför i dessa 
pandemitider. Samti-
digt gynnas det lokala 
näringslivet, då pre-
sentkorten gäller i hela 
kommunen.

I ett följebrev som de an-
ställda får tillsammans med 
presentkortet står bland 
annat ”Det har varit ett an-
norlunda år för oss alla med 
ansträngande utmaningar 
som har ställt särskilda krav 
på både vår organisation 
och oss som enskilda indivi-
der att göra allt vi kan för att 
minska smittspridningen. 
Vi har tillsammans gjort ett 
fantastiskt arbete under året 
och med denna gåva vill vi 
tacka för enastående insat-
ser under året och samtidigt 
stötta vårt lokala näringsliv”. 

Brevet är undertecknat av 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Morgan E Andersson 
och kommunchef Karl-Olof 
Petersson.

Cirka 1 300 anställda

Gåvan ges till anställda 
med alla slags anställnings-
former, även timanställda, 
det handlar om cirka 1 300 
kommunanställda. Kost-
naden hamnar på cirka  
700 000 kronor, pengar som 
tas från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel.

De butiker som valt att ta 
emot presentkorten kom-

mer att få dekaler att sätta 
upp vid entrén. Du kan även 
se var presentkorten gäller 
på visitmellerud.se

Det var för övrigt majori-
teten med Anette Levin (L) 
i spetsen som tog initiativet 
till presentkorten.

– Detta ger en bonuseffekt 
till det lokala näringslivet, 
konstaterar Morgan E An-
dersson.

– Vi i köpmannafören-
ingen har haft möte idag 
(torsdag) och besökt Melle-
ruds Handels butiker där vi 
informerat. Även butiker i 
ytterområdena ska få infor-
mation och ges möjlighet 
att vara med. Presentkortet 
gäller även i verksamheter 
som inte är medlemmar i 
köpmannaföreningen, po-
ängterar Göran Andersson, 
ordförande i Melleruds Köp-
mannaförening.

Köpmannaföreningen läg-
ger ner många timmar med 
ideellt arbete med present-
korten.

Kan höra av sig

Göran uppmanar att butiker 
och verksamheter som inte 
blivit kontaktade och vill 
vara med, att höra av sig till 
honom.

– Detta känns väldigt bra. 

Vi har kikat på hur grann-
kommunerna skött liknande 
insatser och är mycket tack-
samma för samarbetet med 
näringslivet, menar Morgan 
E Andersson.

Man har valt att giltig-
hetstiden sträcker sig ända 
till 30 juni 2021, allt för att 
minimera risken för trängsel 
i butikerna.

– Det har varit en avväg-
ning när det gäller timning-
en, då ingen vet vart pande-
min tar vägen. Jag tror det är 
första gången vi tackar per-
sonalen för en bra insats på 
det här sättet, säger Morgan 
E Andersson.

Dals Ed har haft två lik-
nande aktiviteter i år, det har 
även Åmål haft vid något 
tillfälle.

Senior
MATSEDEL

Vecka 52 Skolan
Måndag 21/12: Korv Stroganoff med kokt 
potatis och ärtor/majs/paprika. 
Dessert: Krusbärskräm.
Tisdag 22/12: Biff Lindströmslåda, brunsås, 
kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Hallonsoppa.
Onsdag 23/12: Italiensk kycklingsoppa. Mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Dessert: Ostkaka med sylt.
Julafton Torsdag 24/12: Jullunch. 
Dessert: Pepparkaka och struva.
Juldagen Fredag 25/12: Lutfisk, vit sås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Ris á la Malta med saftsås.
Annandag jul Lördag 26/12: Revbensspjäll 
med äppelsås, kokt potatis och brysselkål. 
Dessert: Pepparkaksbakelse med lingongrädde.
Söndag 27/12: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och bukettgrönsaker. 
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.
Hemtjänstens alternativ v. 52
Mån: Köttbullar med potatismos och grönsaker.  
Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.  
Ons, fre-sön: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. 

JULLO
V

För mer info se  
vår hemsida:  

skeppskrogensunnana.com

Skeppskrogen 
Sunnanå

Catering

Jultallrik

Julbord

Jullåda

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

annons@mellerudsnyheter.se 
0530-125 40 
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AKTUELLA ERBJUDANDEN  16/12–20/12
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

LUTFISK SKINNFRI
Skärhamn. 1000 g. Ord. pris 89:90/kg.

Manuella Delin erbjuder:

45k�  

KRYDDSKINKA
Sverige/Jakobsdals. Ord. pris 22:90/hg.

GRÖTRIS
Coop. 1 kg. Ord. pris 21:95/st.

JULMUST
Coop. 150 ml. Ord. pris 10:95/st.
Pant tillkommer

15)=�  

VÅR EGEN SKAGENRÖRA
Eget kök. Ord. pris 18:90/hg.

14)=�  
79)=�  

GRÖTRIS

15k�  5k�  

Manuella Fisken erbjuder:

Kommun Antal (statistik till 
och med vecka 49)

Förändring sedan 
förra veckan

Bengtsfors kommun 231 +46
Dals-Eds kommun 106 +7
Färgelanda kommun 118 +13
Melleruds kommun 150 +36
Åmåls kommun 205 +32

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.

Hur fungerar vardagen 
för dem som bor och 
verkar i de nordiska 
gränsregionerna under 
coronapandemin? Hur 
är stämningen så här 
tio månader in i krisen? 
Det är frågor som bo-
ende i gränsregionerna 
nu ska få svara på i en 
enkät på nätet.

Bakom enkäten står det 
nordiska Gränshinderrådet 
och de nordiska informa-
tionstjänsterna. De vill veta 
hur människor och företa-
gare upplever att krisen har 

påverkat vardagen, arbetsli-
vet och studielivet i gränsre-
gionerna under pandemin.

Det här är andra gången i 
år som enkäten görs. Förra 
gången den gjordes var i juni 
och då fick de som ville fylla 
i ett frågeformulär på nätet 
där de berättade hur de har 
påverkats av ländernas olika 
restriktioner i kampen mot 
covid-19.

Resultatet visade bland 
annat att det rådde stor för-
virring och frustration bland 
många som bor i gränstrakt-
erna.

Källa: mellerud.se

Enkät om  
pandemistrul

Melleruds kommun ger Västtrafik uppdraget att 
upphandla skolskjutstrafik. Skolskjutstrafiken 
ska vara öppen, vilket innebär att alla, inte bara 
skolbarn, kan åka med bussen. Detta beslutades, 
dock inte enhälligt, på kommunstyrelsens möte 
den 2 december.

Skolskjuts öppen för alla 2023

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Det stör att 
se halvtomma 
bussar köra 

på våra vägar

”
Mellerud har idag egen upp-
handlad skoltrafik, stängd 
för allmänheten och avtalet 
går ut 2023. Det är därför 
dags för en ny upphandling 
och då kommunen denna 
gång önskar att Västtrafik 
ska göra upphandlingen be-
höver det beslutet vara Väst-
trafik tillhanda senast den 
16 december.

En förstudie har gjorts 
av Västtrafik, där för- och 
nackdelar med stängd och 
öppen skolskjutstrafik vägs 
mot varandra. Om det vik-
tigaste för kommunen är att 
skolbussarna ska vara öppna 
för alla kommuninvånare 
och därmed öka servicen, 
då är öppna skollinjer sva-
ret. Men detta betyder också 
att förändringar blir låsta till 
Västtrafiks tidtabellsskiften. 
Ska skoltrafiken snabbt kun-
na anpassas efter skolans be-
hov, då är stängd skolskjut-
strafik det bästa.

Runt 500 barn

I kommunens eget inspel till 
förstudien framgår att an-
talet elever berättigade till 

skolskjuts inom Melleruds 
kommun ligger runt 500 
barn. Denna siffra beräk-
nas minska med 20-40 barn 
om fem år. Störst beräknas 
minskningen bli i Åsens-
bruk. Åsens skola, där det 
idag går 80 elever, kan kom-
ma att läggas ner inom en 
femårsperiod, vilket skulle 
betyda ett större upptag-
ningsområde för skolorna i 
Melleruds tätort. 

Vid kommunstyrelsens 
möte den 2 december beslu-
tades att ge Västtrafik upp-
draget att upphandla öppen 
skolskjutstrafik för Melle-
ruds kommun, där också 

allmänheten får möjlighet 
att resa med skolskjutsarna.

– Vi vill pröva möjlighe-
ten. Det stör att se halvtom-
ma bussar köra på våra väg-
ar. Det fodras flexibilitet på 
landsbygden och vi behöver 
se framåt, säger kommun-
styrelsens ordförande Mor-
gan E Andersson (C).

Reserverade sig

Sverigedemokraterna var av 
annan mening och reserve-
rade sig mot beslutet till för-
mån för eget förslag.

– Det är en komplex fråga, 
därför beslutades att inleda 

en förstudie, som visade sig 
vara av sämre karaktär, milt 
uttryckt. Den gav ingen tyd-
lig konsekvensbeskrivning. 
En utredning syftar just till 
att reda ut saker och ting, 
när den inte lyckas med det 
finns inte förutsättningarna 
att ta nya grepp. Därför val-
de vi att förorda en fortsatt 
stängd skolskjuts, säger Ulf 
Rexefjord (SD).

Västtrafik har fått uppdraget att upphandla öppen skolskjutstrafik för Melleruds 
kommun. Arkivbild/Karin Åström.
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Brasseriets nyårsmeny
Lars Lundberg på Håfveruds Rökeri & Brasseri står för recepten denna 
veckan. Något för nyårsfirandet? Läckerheterna passar både till fest  
och till vardagen när ni vill servera det där lilla extra.

En elegant förrätt till nyår, eller kanske en lätt lunch efter 
julmaten.
Ingredienser för 4 portioner som förrätt och dubbla det  
för 4 personers lunch:

Ingredienser:

400g kallrökt regnbåge
2 dl hyvlad Västerbottenost
50g ruccola
rosépeppar
citron

Dill & aquavit olja

1 dl rapsolja 
saften från 1/4 citron
25g dill
2 cl aquavit
salt och peppar efter smak.

Gör så här: 
Dill & aquavitolja

Mixa samman alla ingredienser med stavmixer och smaka av 
med salt och peppar.

Carpaccio på kallrökt regnbåge med dill & aquavitolja

Låt fantasin flöda och lägg det ni önskar på er delikatessplat-
ta, en blandning av havets läckerheter. En smidig variant på 
julbordet eller som nyårsdelikatess!

Här ser ni en variant man kan göra. Vi har använt oss av 
Rökeriets Stora Julkasse som passar för 4p men det finns 
såklart även mindre kassar som vi erbjuder nu i juletid, så ni 
också kan göra en fantastisk delikatessplatta hemma. En my-
sig variant att plocka lite från kalla delikatesser. Kräver enkel 
uppläggning och ett par goda såser som går att köpa färdiga.

Rökeriets Delikatessplatta

Ingredienser till 4 personer:

Varmrökt lax ca 800g
Varmrökt regnbåge hel ca 1000g
Varmrökt makrill hel ca 300g
Varmrökt makrillfilé ca 300g
Kallrökt regnbåge
Herrgårdslax (kallrökt och gravad regnbåge) ca 200g
Gravad regnbåge ca 200g
Rökta räkor ca 150g
Hovmästarsås ca 1dl
Romsås ca 1dl
Saffransaioli ca 0,5dl
En härlig sallad
Servera med din favoritpotatis

Romsås 

2 dl gräddfil eller crème fraiche eller blanda majonnäs och  
gräddfil
1 burk, 60-80 gram, rom av valfri sort som röd rom eller caviar, 
stenbitsrom, regnbågsrom, svart rom, sikrom eller löjrom
3 msk majonnäs
1 msk citronsaft (valfritt)
0,5 krm svartpeppar (valfritt)
0,5 krm salt (valfritt)
3 msk hackad dill eller gräslök (valfritt)

Hovmästarsås:

6 personer
2 msk dill, finhackad
2 msk strösocker

Carpaccio 

Skär den kallrökta regnbågslaxen i tunna skivor. 
Lägg upp skivorna på tallrikar och ringla över lite dill & aquavit-
olja. 
Hyvla västerbottenost och lägg på tillsammans med ruccola. 
Avsluta med att strö över rosépeppar och en citronklyfta. 
Servera och njut!

2 msk senap
1 msk dijonsenap
2 msk röd- eller vitvinsvinäger
1,5 dl rapsolja eller solrosolja
salt, vitpeppar
1 tsk konjak (kan uteslutas)
Vårt tips: Blanda i crème fraiche efter önskemål

Saffransaioli

Hemlagad majonnäs
2 äggula
1 tsk dijonsenap
1 msk vitvinsvinäger
2,5 dl matolja
salt
peppar

Gör så här

Blanda äggulor, senap och vinäger.
Tillsätt olja droppvis under konstant vispning. Smaka av din hem-
lagade majonnäs med salt och peppar.
Tillsätt 2 eller fler pressade vitlöksklyftor samt saffran efter önske-
mål, salt och peppar.

Lägg till en härlig sallad, rödlök, citron och dill. 
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 
ORDINARIE ÖPPETTIDER Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

ÄNDRADE ÖPPETTIDER 
UNDER HELGERNA:
23 december / 7-15  
30 december / 7-15

5 januari (Trettondagsafton) / 7-15

VARMT VÄLKOMMEN!

 Jessicas saffranskola
Ingredienser 
ca 30 kolor:

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

Gör så här:

1.Bryn smöret i en kastrull.  

Rättelse i recept
Grädden hade försvunnit i förra veckans recept.

Angående fyra chefers tra-
kasserier i socialförvaltning-
en i Mellerud. Vi får hoppas 
att det blir som Jeanette Sjö-
lund, HR-chef, hoppas. 

Men risken är nog att det 
blir som insändaren ”För-
blindande samarbete” befa-
rar.

Det är ju inte första gång-
en det är trakasserier från 
chefer i socialförvaltningen. 
När det ska utredas brukar 
någon högre chef genomföra 

inofficiella samtal med utre-
darna och klargöra misstron 
till den/dom utsatta perso-
nerna och antyda vad som 
är önskvärt resultat av ut-
redningen. 

Det kommer ju nya upp-
handlingar. 

Resultatet blir oftast att 
allt rinner ut i sanden.

Som vanligt

Angående trakasserier
Vi blir oroade när vi läser 
Melleruds kommuns svar 
på vår insändare. Det är lite 
för många frågetecken enligt 
oss. Från Folkhälsomyndig-
heten är riktlinjerna tyd-
liga. De skriver att ”även 
symtomfria barn i för- och 
grundskola stannar hem-
ma om någon i familjen har 
konstaterad covid-19”. 

Men kommunen väljer 
istället att ”rekommendera” 
att barn vars föräldrar har 

konstaterad covid-19 ”så 
långt det är möjligt” inte 
lämnas på förskolan. Detta 
lämnar för mycket utrymme 
för tolkning anser vi. 

Sedan skriver kommunen 
också att förskolan ”kom-
mer” att få tillgång till visir. 
När då undrar vi? Och var-
för får dom inte också mun-
skydd IIR? 

Annika Briving, ordförande 

Kommunal Dalsland

För många frågetecken

Att möjliggöra för flertalet 
kommuninvånare att få en 
daglig service genom att 
ha närhet till minst en tur/
returresa via de reguljära 
skolskjutsarna skapar både 
utvecklingspotential och ger 
positiva miljövinster!

Transporterna inom en 
kommun måste effektivise-
ras på grund av begränsade 
resurser! Då gäller det att 
agera smart! Då ska man ut-
nyttja alla de busslinjer som 
redan cirkulerar i en kom-
mun. Det skapar bättre för-

utsättningar för ett attraktivt 
boende även i våra större yt-
tersamhällen såsom Rostock 
och Åsensbruks/Håveruds-
området men även för de 
mindre samhällena såsom 
Bolstad, Grinstad, Järn, 
Dalskog och Köpmannebro 
samt på landsbygden. Mell-
bo (bostadsbolaget) efterfrå-
gar goda kommunikationer 
för till exempel Åsen där 
det finns tomma lägenheter! 
Bättre bussar krävs! Idag vet 
vi att personer inte klarar sitt 
livspussel när det saknas el-

ler att det inte finns tillräck-
ligt bra dagliga kommunika-
tioner!

Det här handlar inte om 
att den idag upphandlade 
trafiken på något sätt är då-
lig men utnyttjandegraden 
kan förbättras då människ-
ors behov har förändrats 
över tid. Av den anledningen 
behöver Melleruds kommun 
låta Västtrafik upphandla 
skolskjutstrafiken, allt enligt 
regelverket!

Det här är en rättvisefrå-
ga för oss kommuninvånare 

samt ökar tillgängligheten 
för besöksnäringen under 
skolterminer. Att sedan 
kommunen får göra ytterli-
gare tillköp är troligt, men 
använd de bussar som redan 
rullar på ett mer förnuftigt 
sätt tillsammans med till-
gänglig Närtrafik!

Karin Nodin, kretsordförande 
Centerpartiet 

Lars-Gunnar Larsson  
Dalslandspendel

Goda kommunikationer utvecklar

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. Nathalie Pettersson har läm-

nat in ett medborgarförslag 
som tar upp en viktig fråga 
som påverkar våra medborg-
are, trafiksäkerheten och 
miljön. Hon skriver: ”Varför 
åker det inte en buss från Än-
genäs, för elever som går på 
Nordalskola varje morgon, 
på vinterhalvåret? Det fanns 

det för 20 år sedan, då sparar 
vi på miljön eftersom ett 30-
tal bilar kör sina barn till sko-
lan varje dag fram och tillba-
ka samt att vi säkrar trafiken 
en aning då det blir mindre 
trafik. Dessutom slipper de 
barn som inte får skjuts gå i 
ösregn eller snöstorm”. 

Tolvårige Ludwig Jonsson  
har lämnat in ett medbor-
garförslag. Han skriver: ”Vi 
skulle vilja ha en enklare ska-
teboardramp i Åsensbruk, 
typ den som finns i Mellerud. 

Det skulle vara uppskattat för 
det finns inte mycket för oss 
unga i Åsensbruk att göra 
efter skolan, så därför skulle 
det underlätta för oss ungdo-
mar som bor i Åsen!” 

Skateboardramp i Åsen

Buss från Ängenäs

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 smör-
papper, cirka 20 x15 cm.  
4. Låt kolan svalna helt, skär 
i bitar. Snurra sedan gär-
na in dem i papper, annars 
fastnar de lätt i varandra. 
Förvaras i rumstemperatur 
upp till 2 veckor.

Välkomna,  
God Jul och Gott Nytt År 

önskar 
Lars och gänget 
på Brasseriet!

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

Håfveruds Rökeri & Brasseri
Vi håller dörren på glänt 
fram till jul…och mellandagar

16:e dec - 23:e dec• 28:e – 30:dec
Kl 12.00 – 18. 00
(Stängt 24-27 dec)

LAXBUTIKEN är fylld med alla våra 
delikatesser och tillbehör.

Här finns JULKLAPPAR och färdiga JULKASSAR

BRASSERIET serverar enklare jultallrikar 
& delikatesser, go fika och glögg
Bordsservering och självklart följer vi FHM 
restriktioner.
Boka bord: brasseri@haverud.se 0530-351 35 
eller slink in på en glögg!
Besök även vår webbutik för beställning 
och avhämtning. HAFVERUDS.SE
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Brist på brandmän

Emanuel Andersson flyttade till Åsensbruk med sin familj för snart tre år sedan 
eftersom han sökte en ort som behövde anställa brandmän, ett val han inte 
ångrar en sekund.

Stationen i Åsensbruk är belägen inne på södra delen av fabriksområdet. Styrkan består idag av två brandmän per grupp gånger tre. Från vänster: Tomas Blom och 
Emanuel Andersson, anställda deltidsbrandmän.

Vi jobbar som deltidsbrandmän i Åsensbruk: 

Anders Grimheden, Emanuel Andersson, Tomas Blom, 
Hans Rune Anderlid, Lars Bjurström, Conny Färdig, 
Markus Sundelius.

FAKTA Åsenstyrkan

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

ÅSENSBRUK
Efter att pappersbruket lade ner 2009 har det 
varit svårt att få tag i deltidsbrandmän till sta-
tionen i Åsensbruk. Idag består styrkan bara av 
två brandmän per grupp, vilket gör arbetssitua-
tionen väldigt sårbar om någon exempelvis blir 
sjuk.

2009 arbetade 15 av statio-
nens 17 brandmän på pap-
persbruket. Styrkan bestod 
av tre grupper á ett befäl och 
fyra brandmän plus reserver.

– Efter nedläggningen 
blev det problem att få folk, 
det var också svårt att få sö-
kande som uppfyllde kraven 
så vi ändrade dem. Det var 
krav på C-körkort för att 
få köra lastbilen, men nu 
har vi ingen bil som kräver 
det utan det räcker med ett 
B-körkort, säger Patrik Tel-
lander, stationsbefäl i Melle-
rud och Åsensbruk.

Befälen i Mellerud stöttar 
styrkan i Åsensbruk, efter-
som det är svårt att få befäl 
dit. Idag består Åsenstyrkan 
av tre grupper á två brand-
män. Tidigare var man åtta 
personer, men en har sagt 
upp sig och en är tjänstledig.

– Man kan nog säga att vi 
har kniven på strupen. Vi 
behöver verkligen fler hit, 
problemet är att få brand-
män, gärna kvinnor, som 
kan ha beredskap dagtid. 
Man behöver arbeta och/
eller bo på orten eftersom 
inställelsetiden är fem mi-
nuter. Det är helt okej att bo 
på annan ort, kravet är att 
du jobbar på orten under 
beredskapen, påpekar Patrik 
Tellander.

Antalet larm för Åsen-

styrkan ligger på mellan tio 
till femton per år. Lägg då 
till förstärkningslarmen när 
man hjälper andra statio-
ner inom förbundet. Du har 
jour var tredje vecka, dygnet 
runt.

Betald utbildning

Utbildningen betalas av 
Norra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund, NÄRF.
Grundutbildningen tar tre 
veckor och är förlagd inom 
NÄRF:s område. Förbundet 
står även för C-kort om be-
hovet finns.

Det finns totalt nio statio-
ner inom NÄRF:s område. 
Dessa är Mellerud, Brålan-
da, Åsensbruk, Trollhättan, 
Vänersborg, Sjuntorp, Var-
gön, Högsäter och Färgelan-
da.

– Men vi måste upprätt-
hålla personalstyrkan för 
att ha kvar Räddningstjäns-
ten i Åsensbruk. Det vistas 
mycket folk här sommartid 
framför allt, så behovet av en 
brandstation är stort, menar 
Tellander och tar upp exem-
plet när det började brinna i 
en restaurang i Håverud.

Om inte Emanuel Anders-
son och Tomas Blom från 
Åsenstyrkan kunnat rycka 
ut så snabbt hade hela res-
taurangen brunnit ner. Det 
tog tio till femton minuter 

innan Mellerudsstyrkan 
kunde anlända.

– Deras insats var direkt 
avgörande, understryker 
Patrik Tellander.

Drygt 30 år

62-årige Tomas Blom har 
varit deltidsbrandman i 
Åsensbruk i drygt 30 år.

– Jag har tänkt hålla på 
tills jag fyller 65, om jag kla-
rar läkarundersökningarna 
och arbets-EKG-proven. Är 
man äldre än 50 år genom-
går man en läkarundersök-
ning per år. Alla gör dess-
utom ett fystest och simtest 
två gånger om året. Vi övar 
också cirka 50 timmar per 
år, säger Tomas Blom.

Varför han sökte jobbet 
berodde dels det ekonomis-
ka tillskottet och dels på 

möjligheten att kunna hjäl-
pa till.

– Vi har en hästgård och 
mestadels hemma, det är ju 
en fördel, tillägger han.

Valde Åsensbruk

Emanuel Andersson har 
jobbat som deltidsbrand-
man i Åsensbruk i snart tre 
år, men har tio års erfaren-
het i yrket innan dess.

– Hela familjen flyttade hit 
eftersom man sökte brand-
män till Åsensbruk. Jag ring-
de runt till olika orter, men 
fastnade för Åsensbruk. Det 
är ett trevligt område att bo 
i. Vi är en bra grupp som 
är tajta och det är en för-
del eftersom man upplever 
tråkiga saker tillsammans. 
Drömmen vore att få tag i 
en liknande familj som oss, 
som flyttade hit, säger Ema-
nuel Andersson.

Inom Norra Älvsborgs 
Räddningsförbund (NÄRF) 
jobbar man hårt med kam-
ratstödjarverksamhet. I 
Åsensbruk är det Anders 
Grimheden som är kam-
ratstödjare och som har av-
lastningssamtal efter jobbiga 
utryckningar.

Naturbruk Väst/Nuntorps-
gymnasiet fick avslag på sin 
begäran att ta över Carl och 
Frida Ohlssons stiftelse från 
VG-regionen. Kammarrät-
ten tog inte upp överklagan 
till prövning och därmed var 
de rättsliga möjligheterna 
uttömda för Naturbruk Väst. 
Men flera styrande politiker 
i Dalslands kommuner och 
Vänersborg engagerar sig i 
frågan och går nu vidare för 
att på politisk väg få till en 
dialog med regionen.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Mellerud, Morgan E 
Andersson (C) säger att han 
lyft frågan och säkerställt att 
den finns på regionnivå.

Per Jonsson (C), kom-
munstyrelsens 2:e vice ord-
förande i Bengtsfors, tog 
upp frågan under grupple-
dardialogen förra veckan 
och även där bestämdes att 
diskutera med regionen hur 
man kan gå vidare.

Karin Åström

Hoppet inte ute för 
Nuntorps önskan?

I den årliga innova-
tionstävlingen Hack for 
Sweden 365 utmanade 
Nationellt skogsdata-
labb tillsammans med 
Rymdstyrelsen delta-
garna att förenkla för 
skogsägare att bekäm-
pa granbarkborrens 
skogsskador. Tävlingen 
vanns av laget Mellerud 
PK.

Mellerud PK består av fem 
killar som studerar på Lunds 
tekniska högskola och som 
skapat en app för bekämp-
ning av granbarkborren. 
”Lösningen skapar möjlig-
het att knyta samma den 
fysiska världen med den 
digitala, vilket bidrar med 
ny kunskap och skapar nyt-
ta för såväl behovsägare och 
forskare som för skogsägar-
na själva.” står det i motive-
ringen till priset.

Mattis Hallén är en av 
medlemmarna i laget, han 
kommer från Värmland och 
berättar att namnet Melle-

rud PK (programmerings-
klubb) valdes ”för att Melle-
rud är en trevlig plats”.

– Ingen av oss har någon 
anknytning till Mellerud, 
men jag har åkt genom Mel-
lerud många gånger, säger 
han.

Appen är riktad även till 
den mindre teknikvana 
skogsägaren i kampen mot 
granbarkborren. Lösningen 
imponerade på juryn och 
har stora möjligheter att re-
aliseras på marknaden. 

– Vi ska börja utveckla 
detta vidare nu, det ska bli 
spännande, säger Mattis 
Hallén.

Granbarkborren orsakar 
enorma skogsskador. Enligt 
den senaste inventeringen 
gjord av SLU på uppdrag av 
Skogsstyrelsen, har nästan 
åtta miljoner kubikmeter 
gran angripits av granbark-
borre under 2020. 

Karin Åström  

Källa: Skogsstyrelsen och SLU

Mellerud på  
innovationskartan!

Drömmen 
vore att få tag 
i en liknande 

familj som oss

”
Mirjam Jager önskar i en 
skrivelse till kommunen att 
en vandringsled i Bränna 
återställs, efter att leden för-
störts av skogsarbeten. Hon 
skriver att hon bott i Bränna 
sedan förra sommaren och 
varje dag vandrat genom 
skogen till Kniperud och via 
ett vandringsspår till Bäck-
en och sedan tillbaka till 
Bränna via Skållerud. ”Jag 
och många andra invånare 
i Åsenbruk, Bränna, Bäcken 
och Skållarud vandrar hit 
några gånger i veckan. Det 
finns också ett antal perso-
ner som springer här”.

Hon var bortrest hela 
november, men vid åter-
komsten visade det sig att 
hela leden hade skadats av 
skogsarbetare. ”Grusvägen 
från Bäcken till gångstigen 

Vandringsled förstörd

har förnyats och förstärkts 
för den tunga lastbilen vid 
transport av det avskurna 
virket. Vi vandrare skulle 
uppskatta om vandringsle-
den också återställs. Jag och 
andra vandrare hoppas ock-
så att ni kan se till att vi kan 
gå runt Kniperud Bränna 
igen”.

Vandring är populärt. Foto: Henrik Trygg.



MELLERUDS NYHETER – VECKA 51 - 2020 9

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

Kalvvinst till Tåsteruds Lantbruk

Hela familjen Gustafsson var med upp till Hamra gård i Tumba för att välja ut och hämta hem sin kalv. Bild från Eva Mårtensson, De Laval.

BRÅLANDA
Genom att delta i en 
produktionstävling för 
mjölkkobesättningar 
deltog Tåsteruds Lant-
bruk utanför Brålanda 
i en utlottning om en 
kvigkalv. I förra veck-
an hämtades vinsten 
hem från Hamra gård i 
Tumba.

Årligen anordnar DeLa-
val en produktionstävling, 
där alla som är ägare till 
en mjölkningsanläggning 
från företaget, och då sam-
tidigt även tillhör företa-
gets #teamblue, kan delta. 
Nytt för i år var att två av de 
gårdar som anmälde sig till 
någon av årets tre produk-
tionstävlingar också deltog i 
en utlottning av en kalv var.

– Vi tycker det är jättero-
ligt att våra gårdar vill vara 
med i dessa produktionstäv-
lingar. I och med att vi även 
positionerar på kilo mjölk 
per ko så kan alla vara med 
oavsett storleken på besätt-
ningen och man måste hel-
ler inte ha en robot – kravet 
är att det är en av våra an-
läggningar, säger Eva Mår-
tensson på De Laval.

Kriterierna för att vara 
med var lite olika beroende 
på vilken mjölkningsan-

läggning man har, men för 
Marcus och Sara Gustafs-
son i Tåsterud gällde det att 
ha producerat minst 35 kilo 
mjölk per ko i snitt under 30 
dagar. Oavsett om man se-
dan hamnade på tio-i-topp-
listan eller ej, så var man 
med i lotteriet.

I november avgjordes 

utlottningen och två kvig-
kalvar har så precis lämnat 
Hamra gård. Intressant är att 
båda hamnade i västra Sve-
rige. Denora, av rasen SLB, 
i Tåsterud och SRB-kalven 
Grevinna på Tegneby gård i 
Henån. Hela familjen Gus-
tafsson var på plats på Ham-
ra gård för att hämta hem sin 

vinst och valet föll på Deno-
ra, född i januari i år.

Fyra att välja mellan

– Vi hade ju fyra kalvar att 
välja mellan och vi tyckte 
Denora passade bäst hos oss. 
Dels har vi mest SLB på vår 
gård och dels har hon både 
bra härstamning och ett fint 
gentest, berättar Marcus 

Gustafsson om varför de 
valde just henne. 

Han berättar vidare att 
hon acklimatiserat sig bra på 
sin nya gård. Hon kommer 
att semineras till våren, så 
nästa år vid ungefär den här 
tiden så förväntas hon i sin 
tur kalva, om allt går som 
det ska.

Hur det gick för Tåsteruds 
Lantbruk i tio-i-topplistan? 
De hamnade på tolfte plats 
med ett genomsnitt per ko 
på 39,32 kilo. Listvinnaren 
låg på 44,30 kilo!  

Ing-Marie Norrman

MEDLEMSPRIS

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

Öppettider jul: Julafton 9-13, juldagen stängt, annandagen 10-16 
Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se

Annonsen gäller t.o.m. 23/12 2020. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Röda snittamaryllis  
Köp till grönt.
Ord. pris 69,90/st 

Kungsgran

Julgrupper i stor sortering

Vi skickar bud i Vänersborg och Trollhättans närområde.

3  FÖR  99:-
Stor fönsterazalea 
Ord. pris 129 kr. 

249:-
Från

99:-

Vi tyckte  
Denora  
passade 

bäst hos oss

”



MELLERUDS NYHETER – VECKA 51 - 202010

Hårda paket, Electric Banana Band
En halvfunkig låt om det hemska i att bara få kläder i jul-
klapp, en liten pojkes stora skräck. 
Gläns över sjö och strand, Sofia Karlsson 
En alternativ melodi till en av våra mest älskade julsånger. 
Från projektet ”Jul i folkton” med bland annat Ale Möller 
och Esbjörn Hazelius. 

Trött på att radion alltid spelar samma julsånger? 
Här är 15 alternativ, sånger som lyfter julstäm-
ningen. För dig som har Spotify finns alla sam-
lade i en spellista som heter ”Lasses jullåtslista 
2020” (skapad av signaturen ukelasse). Lyssna, 
njut och ha en riktigt skön jul.

Lasses jullåtar

Oh Holy Night/Cill Chase, Cherish the Ladies 
En grupp amerikanska kvinnor som spelar irländsk folkmu-
sik. Här med en mjuk version av många tenorers stora kraft-
prov. Följd av en irländsk air. 
Christmas in the Trenches, John McCutcheon
En sång med verklighetsbakgrund, när striderna i skyttegra-
varna i Flandern upphörde en julnatt och soldaterna på båda 
sidor kom upp och firade jul tillsammans.  
För redeliga män, Folk & Rackare 
En traditionell svensk visa, lämplig för Luciatåg. Från grup-
pens julskiva ”Stjärnehästen”. 
I Believe in Father Christmas, Greg Lake
Lake slog igenom som bassist och sångare i King Crimson 
och Emerson, Lake & Palmer. Här en liten udda sång för ho-
nom, men lyssna på texten! 
Christmas Can’t Be Far Away, Nick Lowe 
En gammal 50-talslåt om tecken på att julen är på väg. Åter-
uppväckt av Lowe på hans julskiva ”Quality Street”. 
Christmas at the Airport, Nick Lowe
Vad gör man om en julflyg blir inställt och man av miss-
tag blir instängd på en tom flygplats? Nick Lowe har svaret. 
(Kolla gärna in videon på YouTube.) 

Om jag bara fick en elgitarr till jul, Lasse Lindbom 
På ”Glitter, glögg & rock’n’roll” gör Lindblom en svensk ver-
sion av Roy Wood’s ”I Wish It Could Be Christmans Every-
day”. 
Sprakande julmedley, The Real Group
Vår främsta vokalgrupp avverkar fler julsånger på två minu-
ter än det borde vara möjligt. 
Sjömansjul på Hawaii, Yngve Stoor
En verklig svensk julklassiker, här i originalversion inspelad 
hösten 1945. 
Julvisa i Finnmarken, Thorstein Bergman 
Bergmans tonsättning av en Dan Andersson-dikt. Enligt in-
struktionerna ska den sjungas till mörkt öl. 
Vinterland, Sarah Dawn Finer
Den här spelar radion nu med kompositören Laleh, men den 
spelades först in av Sarah Dawn Finer och var titellåt på en 
av hennes skivor. 
Fairytale of New York, Christy Moore 
Världens bästa jullåt i mitt tycke, här i en mycket annorlunda 
liveversion med Irlands bästa folksångare. Njut av den inle-
dande monologen. 
Gaudete, Steeleye Span
Kan en 1500-talssång på latin, framförd à capella, vara nå-
got för listorna? Den här har tagit Steeleye Span till Top 10 i 
Storbritannien två gånger. 

Lars Nilsson 

Spännande pilotprojekt
Det är vi som är projektledare för Rescure på Nordalsskolan. Från vänster: Ulla Larsson, kurator, Camilla Berglöv Hermansson, rektor, Lone Jeppesen, specialpe-
dagog (med handdockorna Sherlock och Zelda) samt Helena Hultman, socialpedagog.

Lärarna hade digitala utbildningsdagar under höstlovet, vecka 44. Foto: Privat.

Sex teman att jobba med i klassrummet: 

1. Att utveckla kommunikationsfärdigheter

2. Att skapa och bevara hälsosamma relationer

3. Att utveckla självbestämmande

4. Att utveckla ett positivt tänkande

5. Att bygga på styrkor

6. Att göra svårigheter till möjligheter

FAKTA Rescur

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Vi är först 
ut i Sverige
”

MELLERUD
Nordalsskolan är först ut i Sverige att testa ett 
helt nytt arbetssätt. Projektet ”Rescur: jag vill, 
jag kan, jag törs” är ett sätt att jobba för att 
stärka elevernas självkänsla och höja skolresul-
taten.

Socialpedagogen Helena 
Hultman berättar att hon 
varit på en konferens i Gö-
teborg, där valde hon själv 
inriktningen ”maskrosbarn”.

– En forskningsstudie 
visade att maskrosbarnen 
hade fler styrkor än ”nor-
malbarn”. Man hade tagit 
fram material som vi ska 
jobba med i skolan, det om-
fattar sex områden man kan 
jobba med i hela klassen, 
förklarar Helena.

Studien visar vilka färdig-
heter maskrosbarnen har 
och som många andra barn 
saknar. En metod har arbe-

tats fram för att stötta och 
lära alla barn dessa. Allt med 
syfte att höja skolresultaten. 
Det har dessutom visat sig 
att det gynnar lärare och öv-
rig personal på ett positivt 
sätt.

På Nordalsskolan ska man 
börja med det nya arbetssät-
tet i årskurs ett (två klasser 
med totalt 34 elever) samt 
årskurs fyra (två klasser med 
totalt 53 elever). Allt sker i 
samarbete med Miljö- och 
hälsorådet.

Alla lärare har fått materi-
alet, en diger lunta. De kan 
sedan implementera öv-

ningar och skrivuppgifter i 
den befintliga undervisning-
en. Allt material är knutet 
till läroplanen och ska ses 
som ett komplement.

Sagor och handdockor

– Med de små barnen an-
vänds exempelvis hand-
dockor och sagor med pro-
blem som barnen får vara 
med och lösa, förklarar He-
lena.

Camilla Berglöv Hermans-
son berättar att cirka 50 pro-
cent av skolans elever har 
annat modersmål.

– De har såklart med sig 
olika slags erfarenheter. Se-
dan har vi ju barn från alla 
slags samhällsklasser. Ända 
sedan jag började här som 
rektor har vi satt fokus på 
värdegrundsarbetet och bar-
nens psykosociala mående. 
Idag behöver ju lärare ofta 
vara både kurator och extra-
förälder. Vi behöver därför 
olika resurser i skolan och 
valde att anställa Helena 
Hultman som socialpeda-
gog, förklarar Camilla.

Helena och skolans ku-
rator Ulla Larsson har gått 
utbildning i Rescur för Bar-
bro Henriksson och Birgitta 
Kimber, forskare på Umeå 
Universtitet. Deras uppdrag 
har varit att implementera 
satsningen på skolan.

Utbilda all personal

– Vi är först ut i Sverige, efter 
forskningsprojektet, att star-
ta upp utbildning för all per-
sonal på skolan. Alla lärare 
har gått en digital tvådagars-
utbildning under höstlovet, 
den tredje och sista utbild-
ningsdagen blir i maj 2021, 
berättar Camilla.

Hon och specialpedagog 
Lone Jeppesen ska stötta 
pedagogerna i årskurs ett, 
medan Helena och Ulla stöt-
tar pedagogerna i årskurs 
fyra. Projektet ska köras un-
der tre år.

– Vi hoppas kunna stärka 
elevernas självkänsla, att de 
ska tro på sig själva. Detta är 
livskunskap! understryker 
Camilla.

– Sedan frågar man om 
barnen varit med om nå-
got liknande och i så fall 
hur de löste det. De kan få 
hemläxor och då blir hela 
familjen involverad det 
stärker familjerelationen, 
säger kuratorn Ulla Lars-
son. Hon understryker att 
just kommunikation är vik-
tigt, många övningar hand-
lar om det.

Nordalsskolans rektor 
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ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Studier & 
Utbildning

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

Har ni utbildningar 
att erbjuda?

Med en annons 
i vårt tema 

Studier & Utbildning 
tisdag 19 januari når 

du ca 10.800 
hushåll och företag

JYMPA
När FHM presenterade 
nya riktlinjer 19 no-
vember om att vi bara 
fick träffas i grupper 
om max åtta personer 
såg vi Friskis & Svettis 
i Mellerud ingen möjlig-
het att fortsätta med 
vår verksamhet.  

Friskis &Svettis Mellerud är 
en av de föreningar som valt 
att helt pausa sin verksam-
het och vi gjorde det utifrån 
att vi inte såg att vi kunde 
genomföra vår verksamhet 
utan risk.

Det läge vi befinner oss 
i är allvarligt och speciellt 
men det är ändå viktigt att 
vi fortsätter att röra på oss. 
Vi hoppas att ni motionä-
rer har fortsatt att röra på 
er på andra sätt, till exempel 
promenader eller en stund i 
utegymmet.

Medan vi väntar på att få 
köra igång vår jympa igen 
kan du genom Friskis&Svet-
tis hemsida ta del av olika 
former av digital träning 
och tips,  både inomhus och 
utomhus.

Och som generalsekre-
teraren för Friskis&Svettis 
skriver:

En tillfällig paus av verk-
samhet innebär inte att 
Friskis står still. Vi är alltid 
i rörelse. Vi ställer om och 
utvecklar vår verksamhet 

löpande för att den ska fung-
era i en ny verklighet.

Vad händer i Mellerud 
efter nyår?

Friskis & Svettis i Melle-
rud planerar att starta vår-
terminen vecka fem och 
förhoppningsvis då inne på 
Rådahallen med ordinarie 
jympapass. Är det fortfaran-
de samma restriktioner som 
gäller då som nu så planerar 
vi att erbjuda två jympapass 
i veckan utomhus i ”ur och 
skur”. Vi planerar också att 
dra igång vår seniorverk-
samhet igen och även här är 
vi beredda att ha ett cirkel-
pass ute en gång i veckan. Vi 
kommer också att starta vår 
populära walking igen (se 
bilden). Inför starten vecka 
fem kommer det att finnas 
info om hur jympan kom-
mer att genomföras, inne el-
ler ute och info om de olika 
passen på vår hemsida och 
på sociala medier.

Så bästa Friskismedlem, 
det kommer bättre tider: 
Håll ut! Håll avstånd, tvät-
ta händerna och fortsätt att 
röra på dig så ses vi vecka 
fem. Du som ännu inte är 
medlem i Friskis&Svettis 
och som är sugen att prova 
på vår verksamhet är också 
välkommen vecka fem.

Vid datorn
Kicki Halvarsson

F&S finns kvar

Walking är populärt och kommer att starta upp igen. Foto: Privat.

CYKEL
2021 firar Brudfjälls-
racet tio år. Dessutom 
anordnas ett GP-lopp 
i Mellerud samt SWE-
cup i Håverud en helg i 
augusti dit svenska cy-
keleliten väntas.

Brudfjällsracet anordnas 
helgen 8-9 maj 2021. Täv-
lingsledaren Oluf Skoogh 
meddelar att man i och med 
tioårsfirandet även ska ar-
rangera ett MTB-lopp på 
söndagen. Liksom i år blir 
både start och mål vid Dals-
land Center i Håverud.

Genom sin nystartade 
cykelklubb Framtidens IK 
kommer Oluf även att an-
ordna en deltävling i SWE-

Cup Landsväg söndag den 
22 augusti, även den blir för-
lagd till Håverud. I elitklass 
herrar cyklar man 18,8 mil. 
Dam elit och dam junior kör 
tillsammans över 94 kilome-
ter. Samma sträcka kör även 
herr senior och herr junior.

– Då får vi en möjlighet att 
visa upp Dalsland. Vi räknar 
med cirka 200 av Sveriges 
bästa elitcyklister. Loppet 
brukar sändas live på olika 
forum, säger Oluf Skoogh.

Inte nog med detta. Han 
har också beslutat att ar-
rangera en GP-lopp på tid 
dagen innan, den 21 augusti. 
Det körs på en varvsbana på 
Västerrådaområdet i Melle-
rud, en bana på 1,6 kilome-
ter i området vid Melleruds 

GP-lopp i Mellerud 2021

Oluf Skoogh satsar stort 2021 med två fullspäckade cykelhelger. Foto: Privat.

Handel. Under cirka 50 mi-
nuter cyklar deltagarna runt 
banan, de tre sista varven är 
spurtvarv. Då går det undan 
rejält.

– Det är verkligen pu-
blikt med mycket action. Jag 
kanske lägger in spurtvarv i 
loppet också. Jag letar lokala 

sponsorer till spurtpriserna, 
förklarar Oluf Skoogh.

Han har en önskan att ha 
ett barnlopp som inleder 
cykelhelgen. Det skulle vara 
1,6 meter, på samma bana 
som GP-loppet går över.

– När barnen gått i mål 
startar de vuxna. Allt hänger 
på om jag får någon sponsor 
till barnloppet. Om allt går 
riktigt bra den helgen kan 
det bli aktuellt att ansöka 
om att ha SM här, tänk  vil-
ken reklam för Mellerud och 
Dalsland, framhåller Oluf 
Skoogh.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Vi räknar med 
cirka 200 av 

Sveriges bästa 
elitcyklister

”



MELLERUDS NYHETER – VECKA 51 - 202012

Den första kyrkan som Sven Andersson var med om att bygga 1856. Idag är det 
Minnesotas äldsta kyrkobyggnad. Den tillhör Gammelgården och står i parken 
utanför museet.

Skolbyggnad från 1855 där Sven Anderssons barn gick i skolan. Han bodde bara några kilometer från skolan. Idag är byggnaden ett museum.

Scandia – en blivande vänort?

I Scandia finns Gammelgår-
den som grundades 1972 
för att bevara det svenska 
kulturarvet som så många 
i trakten hade och har. Det 
finns fem historiska bygg-
nader och här firas mid-
sommar och andra svenska 
högtider. Ett måste för den 
som besöker Minnesota och 
svenskbygderna. Läs gärna 
mer på www.gammelgar-
denmuseum.org/

Scandia är extra intressant 
för oss dalslänningar efter-
som orten är grundad av en 
dalslänning, Sven Anders-
son, med koppling till Ör. 
Vem var nu han?

Uppväxt i SundalsRyr

Sven Andersson föddes den 
21 dec 1825 på Åroset under 
Södra Blekan i Sundals-Ryr 
socken.

Hans far var Anders 
Svensson bördig från Ör och 
hans hustru Kajsa Jonasdot-
ter. Mamma Kajsa dog redan 
1828 så Sven och hans två 
äldre systrar Maja Lisa och 
Lena fick bli stora fort.

Pappa Anders gjorde som 
de flesta änklingar gjorde på 
den tiden. Han hittade en ny 
fru, Britta Stina Jansdotter, 
och gifte sig med henne 24 
januari 1830. Där kom Sven 
att få fyra halvsyskon.

1841 i februari dog pappa 
Anders i lungsot. Sven hade 
gått och läst för prästen och 
fick börja arbeta på andra 
gårdar. Första gården var 
Lersäter i samma socken. 
Året efter fortsatte han till 
Bön. 1845 fanns han i Ge-
stad socken och sägs ha flyt-

tat hem till Sundals-Ryr igen 
1846. Där försvinner alla 
spår efter honom, så han gav 
sig iväg någon annanstans.

Enligt en artikel i tidning-
en Minnesota statstidning, 
begav han sig till Danmark 
och stannade där i två år, för 
att sedan fortsätta till Ame-
rika. 

Till Amerika

Våren 1851 kom Sven till 
Amerika och hamnade i Il-
linois. Där hörde han talas 
om den svarta jorden i Min-
nesota. Senhösten 1851 dök 
han upp i Marine i Washing-
ton county, Minnesota med 
proviant och fyra nyinköpta 
kor. 

de norrut till Taylor Falls. 
Under vägen stötte han på 
en grupp soldater från Fort 
Snelling. De var utsända 
till häst för att söka upp en 
grupp Chippewaindiander 
som ställt till ofog kvällen 
innan i St.Paul. Några miles 
söder om Taylor Falls hann 
de ikapp indianerna och 
soldaterna öppnade eld. In-
dianerna sköt tillbaka, men 
när två av dem blivit ska-
dade och en dödats, tog de 
till flykten och försvann i 
skogen. 

När Sven nästa dag åter-
vände hem från Taylor Falls, 
så träffade han på en indi-
anfot sittande på en pinne 
nedstucken i jorden en bit 
från landsvägen. Kittlar och 
annan bråte låg utspridda 
runt om spåren efter en lä-
gereld, och med detta kunde 
han säkerställa att indianer-
na hade haft en blöt kväll där 
kvällen innan.

Eget jordbruk

Jorden var bördig och kall-
lades det svarta guldet. 
Platsen låg några kilometer 

magasin. Det lilla vita ma-
gasinet skänktes så små-
ningom till museet på Gam-
melgarden och man kan 
idag beskåda den där.  Idag 
fungerar den åter som kyr-
kobyggnad. Flera av er kan-
ske rentav har besökt den? 
Det är fascinerande att veta 
att en dalslänning var med 
när den byggdes.

Systrarna

Många brev måste ha skick-
ats fram och tillbaka över 
Atlanten mellan det nya och 
det gamla landet.

Det måste ha varit dessa 
brev som fick Svens släkt att 
också företa den långa resan.

Svens syster Lena gifte sig 
med Johannes Andersson 
1847 och bosatte sig i Bolle-
rud, Sundals-Ryr.

Johannes var i klammeri 
med rättvisan och det kan 
ha varit därför han valde att 
ta sin familj och flytta från 
Dalsland 1863. De kom till 
Minnesota och Marine on 
St.Croix där de antog nam-
net Cherman, som säkerli-
gen kom från Johannes fars 
soldatnamn Kärrman.

1883 drunknade Johannes 
i en olyckshändelse.

Systern Maja Stina gifte sig 
med Andreas Kuno. Han var 
soldat i Ödskölt och sedan i 
Tvetane, Järbo. 1865 rymde 
han från sin soldattjänst och 
tog med sig sin familj. De 
reste till Hamburg och där-
ifrån till Amerika. 

I Marine County hade 
nybyggarna precis börjat 
befolka området. Sven var 
alltså precis som Karl Oscar 
i ”Utvandrarna” en av pion-
järerna.

Eftersom det var så sent på 
hösten att isen redan kom-
mit bestämde han sig för att 
sälja sina kor till en bonde 
vid Chisago Lake. Dessa ska 
ha varit de första korna ägda 
av svenskar i området.  Sven 
själv tog arbete vid sågver-
ken i Marine. 

Sven beskriver ett besök 
på det förnämsta hotellet i 
Taylor Falls 1852. Han hade 
tänkt sig en ordentlig mid-
dag. Hela anrättningen be-
stod av majsbröd och kokta 
rovor samt något vilt gräs 
som skulle föreställa te. Ing-
et slag av kött, inte ens sock-
er eller melass kunde man få 
vid bordet och ändå kostade 
det 25 cent.

Möte med indianer

Sven Andersson berättade 
att han samma år, när han 
arbetade på sågen vid Are-
ola, blev skickad i ett ären-

Sven var 
med om 

att starta 
en skola

”

I västra delen av Minnesota ligger staden Scan-
dia. Den ligger i Washington county och nord-
väst om Stillwater. Som hörs av namnet har den 
skandinaviska rötter. Scandia har hört av sig till 
Melleruds kommun om att samarbeta och bli vän-
orter, något som vår kommunstyrelse har ställt 
sig positiv till. 

väster om floden St.Croix. 
Efter att ha arbetat vid olika 
sågar som låg längs floden 
bestämde sig Sven att göra 
det han kommit för och som 
så många immigranter från 
Sverige ville. De ville bruka 
och äga eget land.

Sven kom från en jord-
bruksbygd och det var det 
han kunde. Han mutade 
in ett område vid en sjö 
som kallades Hay Lake. 
Eftersom han var där före 
Homsteadact som kom 1862 
fick han betala för den. De 
flesta som fanns i området 
var svenskar och kom till 
största delen från Småland. 
Därför var det inte så kon-
stigt att han hittade en flicka 
att gifta sig med från Inga-
torp i Jönköpings län. Hon 
hette Maja och var två år 
äldre än han.

1853 fick de sitt först barn, 
en liten flicka som de döpte 
till Helena Lovisa. De kom 
att få fem barn.

Sven var med om att starta 
en skola som stod klar 1855. 
Skolhuset finns fortfarande 
kvar och visas som museum.

Människorna i bygden 
startade även en egen för-
samling och byggde en liten 
kyrka. Församlingen fick 
namnet Marine och Sven 
var deacon (diakon) när den 
startade.

Kyrkan blev snabbt för 
liten och 1857 byggdes en 
ny. Den gamla såldes som 

De första nybyggarna 
gick i land på Fraconia lan-
ding strax söder om Taylor 
Falls. Där kom säkert ock-
så Sven i land med sin kor 
den där hösten. Landskapet 
påminde mycket om norra 
Dalsland och området kring 
Kroppefjäll, så han kände sig 
säkert mer hemma där än i 
Illinois.

Scandia idag. En del av den gamla byn som finns kvar.
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Bygg & ElTeknik

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

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/serviceGolv

076-571 79 08

 Finsnickeri

 

• Finsnickeri

• Glasmästeri

• Inramningar

Henrik Janveden • 0730- 37 89 00

2 november steg de iland 
på Castle Garden i New 
York. Sedan gjorde de också 
den långa resan till Minne
sota. 

De stannade i Scandia. 
Barnbarnet Donald drev 
lanthandel. Den såldes på 
1990talet utanför släkten. 
Kommer man till Scan
dia och pratar med någon 
som har bott där länge så 
kan man vara säker på att 
de minns och har handlat i 
Kuno store.

På 1920talet hade de John 
Dillinger runt knuten och 
det måste ha varit rätt rus
kigt och farligt.

Många efterföljare

Att dessa familjer vågade ta 
steget och blev väl mottagna 
i det nya landet gjorde att 
fler följde efter. 18651870 
kan man se i de amerikanska 
kyrkböckerna att det anlän
der många från Frändefors, 
SundalsRyr, Högsäter och 
Färgelanda.

Även från Nordals härad 
kommer det immigranter. 
1866 kommer Petter Erik 
Dahlin från Forsebol, Ör 
och bosätter sig i Scandia. 
Då finns hans två äldre brö
der Gustaf och Jan Magnus 
redan där.

1896 kommer Isak Peters
son från Kabbo i Dalskog 
med sina barn och slår sig 
ner där.

Alla dessa blir medlem
mar av ElimLuthernaChur
ch i Scandia.

I historien över Scandia 
och Marine on St.Croix 
nämner man att befolkning
en till en början bestod av 
folk från Småland och Dals
land.

Sven Andersson valde att 
följa med den gamla för
samlingen Marine till att bli 
Marine on St.Croix, medan 
Elim Lutheran Church bild
ades och det byggdes en stor 
ny tegelkyrka på höjden i 
samhället Scandia.  

Familjen Kuno och famil

jerna Dalin finns på kyrko
gården i Scandia. 

Svens hustru dör någon 
gång på 1860talet. 1872 
gifter han om sig med Maja, 
född i Åsa i Halland och de 
får sonen Albert. 1885 dör 
Sven och ligger begravd på 
kyrkogården i Marine on 
St.Croix.

Hans son Albert gifter 
sig med sin kusin Alma 
Edström från SundalsRyr. 
Hon var dotter till Svens 
halvbroder Johannes Ed.

Många dalslänningar har 
släktingar som emigrera
de till Washington County 
i Minnesota och många av 
oss har släktingar som lever 
där idag.

Det är en av orsakerna till 
att det nu finns intresse för 
att etablera vänortskontakt.

Det blir en brygga mellan 
nu och då.

Annelie Andersson, Melleruds 
Museum och Släktforskningsarkiv
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BRÅLANDA
Vissa människor verkar 
ha fler disponibla tim-
mar varje dygn  än  oss 
andra och när de an-
vänder dessa extra-
timmar till att sprida 
nytta och glädje för oss 
andra är det bara att 
tacka och ta emot. Möt 
en av dessa välgörare, 
Annelie Andersson i 
Brålanda.  

Annelie har nyligen fått 
TTelas integrationspris 
2020. Motiveringen  är att 
hon ”med energi och positiv 
envishet på sin fritid lär ny-
anlända barn med bristande 
simkunskaper den livsvik-
tiga färdigheten att kunna 
simma”. Och det är bara en 
del av Annelies verksamhet. 

Djurintresse  
och camping  

Annelies djurintresse väck-
tes tidigt. Pappan var veteri-
närassistent och åkte runt på 
gårdarna.  

–  Jag åkte runt med ho-
nom i hans SAAB V4. När 
han gjorde sitt arbete lekte 
jag med djuren på gården. 
För det mesta var det med 
grisarna.  

Dessutom red hon på 
Melleruds Ridklubb. När Redan som liten gillade Annelie hästar och ridning. Foto: Privat.

hon var 13 år skulle den häst 
hon ridit säljas och hon ville 
köpa den.  

över det, men kommunen 
skötte fortfarande simsko-
lan.  

Det var dock bara tempo-
rärt. Snart släppte Väners-
borg även simskolan och 
den låg nere ett par år.   

– Vi beslöt att starta den 
igen. Vi fick in 500 anmäl-
ningar, men vi hade ingen 
simlärare.  

Den tilltänka instruktö-
ren hoppade av dagen före 
starten. Som tur var ställ-
de ett par från Bengtsfors 
upp och verksamheten var 
räddad. Annelie var som 
18-19-åring ansvarig för 
både en camping, ett bad 
och en simskola.  

Varje år utsågs i Brålanda 
Miss Toppärt. Kriteriet var 
att den korade skulle gjort 
något för bygden. Det pas-
sade in på Annelie och som 
19-åring blev hon utsedd 
och fick åka till Stockholm 
och vara med i TV och ra-
dio, tidningsannonser med 
mera.  

I samma veva passade hon 
på att ta lastbilskörkort och 
något år senare busskör-
kort. Hon körde linjetra-
fik, beställningstrafik och 
långturer parallellt med sitt 
ordinarie arbete. Numera 
används bussbehörigheten 

mest när hon kör barn till 
och från sina simskolor.  

Stor verksamhet  

Idag har Annelie simskolor 
i Bäckefors, Grästorp och 
Sjuntorp. Hon hyr in sig på 
baden där under kvällar och 
helger när ingen bedriver 
verksamhet. Totalt har hon 
varje år runt 2 000 elever.  

– De yngsta är runt fyra 
månader och deltar i baby-
simmet, de äldsta är över 70 
år.  

Hon har många barn och 

vuxna av flera olika nationa-
liteter i sina simskolor.  

– 2016 startade vi ett 
samarbete med Svenska 
Livräddningssällskapet och 
många av våra elever kom 
från flyktingboendet på 
Restad Gård. Verksamheten 
för dem startade med stöd 
från MSB (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Bered-
skap).  

Hon driver också ett pro-
jekt på skolan Tärnan i Vä-
nersborg.  

– Där har  eleverna i års-

kurs 4-6 numera  100-pro-
centig simkunnighet.  

Annelie undervisar själv 
och har även cirka 15 an-
ställda simlärare. Många är 
gamla elever som kommer 
tillbaka och vill utbilda sig.  

– Det är alla åld-
rar.  De  yngsta jag har är 
16 år, minimiåldern för att 
vara simlärare, den äldsta är 
snart 78 år.  

Annelie anlitas också 
som  simlärarutbildare  av 
Svenska Livräddningssäll-
skapet.  

Hon har många järn i elden

– Pappa sa att ska du ha 
häst måste du ha ett jobb, för 
det är dyrt att ha häst  och 
det innebär mycket ansvar, 
berättar Annelie.  

Så som 13-åring tog hon, 
med hjälp av föräldrarna, 
över campingen i Brålanda, 
och så fick hon köpa hästen. 
Hon har fortfarande kvar 
dottern till den.  

Badet nästa  

–  När jag var 14 år skulle 
Vänersborgs kommun lägga 
ner Brålandabadet. Jag tog 

Pappa sa att 
ska du ha 

häst måste 
du ha ett 

jobb, för det 
är dyrt att 
ha häst och 
det innebär 

mycket  
ansvar

”

När jag var 
14 år skulle 

Vänersborgs 
kommun 
lägga ner 

Brålandabadet 

”

PORTRÄTTET

Annelie tillsammans med hästen Tegens Ayla. 
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Som 19-åring blev hon utsedd till Miss Toppärt.  Foto: Privat.

Jag älskar 
bugg, jive 

och foxtrott

”

Ideellt arbete  

De simlärare och badvakter 
Annelie anlitar får betalt 
för sitt arbete. Själv tar hon 
inte ut någon lön. Inte heller 
sambo och pappa får betalt 
för den tid de satsar i verk-
samheten.  

– Badet är mitt kall, sä-
ger hon. Ingen ska behöva 
drunk na på grund av okun-
skap.  

Försörjningen får Annelie 
från Vattenfall. Hon arbetar 
på Nätbolaget.  

– Jag började där som 
20-åring, hade det som som-
marjobb men fick erbjudan-
de om fast anställning.  

Under sina drygt 20 år där 
har hon även hunnit med att 
utbilda montörer och att åka 
runt i landet och represente-
ra Vattenfall på olika evene-
mang.  

Just nu är hon  föräldrale-
dig med sitt andra barn, fem 
månader.  

– Men jag förstår inte att 
det kallas  föräldraledig, le-
dig är ju det minsta man är.  

Inte bara badet  

Man skulle kunna tro att 
arbete, två barn, simskole-
ansvarig och dito instruk-

tör skulle räcka för att fyl-
la Annelies tid. Men inte 
så. Hon är också utbildad 
HLR-instruktör (hjärt- och 
lungräddning) och så älskar 
hon dans  

– Jag älskar bugg, jive och 
foxtrott.  

Hennes sambo driver 
danskurser, men numera 
dansar Annelie mest hem-
ma.  

Djurintresset finns också 
kvar. Ute på gårdens ägor 
går fyra hästar, varav två är 
Annelies och två tillhör en 
kollega,  men hon ser även 
de hästarna som sina då de 
har bott hos henne sedan de 
var små. Hästarna är ibland 
med på marknader och eve-
nemang.  

– Både morfar och far-
far drev stora gårdar, så det 
ligger i släkten. Jag har fått 

med mig devisen. Ingenting 
är omöjligt och det som är 
omöjligt tar bara lite längre 
tid att genomföra! Provar 
man inte går det inte. 

Annelie lyfter fram klima-
tet i Brålanda, att det är en 
plats där man ställer upp för 
varandra. Hon själv är som 
en sinnebild för detta, att 

ställa upp för andra. En vär-
dig pristagare, inte bara när 
det gäller integration.  

Lars Nilsson
 

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
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Räddningstjänsten 
behöver DIG!

Norra Älvsborgs Räddingstjänst Förbund söker

BRANDMAN
med placering ÅSENSBRUK

Vill du hjälpa dina medmänniskor i nödläge?

Vi kan erbjuda dig:
• En bra utbildning.

• Ett trivsamt gäng med god kamratskap

Vi vill att du:
• Har god fysik.

• Har körkort, B och gärna C

Vi ser gärna kvinnliga sökande!
Låter det intressant?

Hör av dig till oss. Vi har mycket att berätta.

Platschef, Mellerud
Patrik Tellander

070-574 05 73

Facklig representant
Lennart Gustavsson

070-626 16 85

Din ansökan måste vi ha senast fredag 8/1

Sänd den till: NÄRF, Larmvägen 1
  461 38 Trollhättan

Välkommen till tandläkarna 
Jannis Kapagiannidis och Elena Kapagiannidou 

Hos oss tar vi väl hand om våra patienter
Vi står för högkvalitativ tandvård med inriktning 
på frisk munhälsa och ett vackert leende genom 
hela livet.
Här kan vi erbjuda all form av tandvård på vuxen 
och barnpatienter.

Hos oss bemöts Du av professionell, utbildad 
och erfaren personal inom tandvård.

Vi är alltid lyhörda för dina önskemål vad gäller be-
handlingar eller tider och gör vårt bästa för att uppfylla 
dina behov.      

Kliniken finns sedan 2004 i centrum, vid gågatekrys-
set.  Mottagningen ligger 1 trappa upp men är handi-
kappanpassad och hiss finns. 

TAND TEAM KAPAGIANNIDIS
Sundsgatan 12, 462 33 Vänersborg
0521-12336 
Mer information hittar Du på vår hemsida 
www.ptj.se/tandteam-kapagiannidisTveka inte att kontakta oss!  

God Jul & Gott Nytt År

önskas alla patienter

Utegym i naturen snart komplett

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Vi hoppas på 
att vi kan ha 

en rejäl 
invigning 
till våren

”
DALS ROSTOCK
Många har redan upptäckt det – utegymmet vid 
OK-stugan är nästan klart, efter drygt ett år av 
arbete utfört av ett gäng klubbmedlemmar från 
OK Kroppefjäll. Redan populärt, inte bara bland 
klubbens medlemmar och helt perfekt när det är 
träning utomhus som gäller.

stationer på plats, nu är det 
tolv och en trettonde är på 
gång. Stabila grejer, med en 
instruktionsskylt vid varje 
om hur och för vilka mus-
kelgrupper övningen är 
tänkt.

Stationerna står invid en 
slingrande grusgång, ämnad 
att ta löprundor på och även 
framkomlig med rullstol. 
Här kan alla träna, även om 

inte samtliga stationer är an-
passade för rullstolsburna.

– Jag ville ha det rakt, men 
Patrick ville ha slingor som 

passar in i naturen och det 
blev ju fint, säger snickaren 
Stenis Wallentin med skruv-
dragaren i högsta hugg.

I arbetet med gymmet 
har de medverkandes olika 
kompetenser tagits till vara.

Patrick Allier som är bild-
konstnär och Patrik Lund-
gren som är formgivare, har 
till exempel stått för form-
tänkandet och designen av 
de egentillverkade stationer-
na. Arbetsgruppen har även 
gjort omfattande research på 
olika utegym innan arbetet 
började. Markarbete, snick-
eri, transporter och allt an-
nat som hör till ett byggpro-

jekt har man hjälpts åt med 
under ledning av snickaren 
Stenis. De flesta redskapen 
på stationerna är inköpta, 
men några har skapats av det 
arbetsglada gänget.

– Vi har varit en bra grupp 
som jobbat på lediga stun-

der. Alltid har några kunnat 
komma och vi har haft kul 
ihop. Vi hoppas på att vi kan 
ha en rejäl invigning till vå-
ren, säger Simone Geerts.

Tolv stationer för att stärka muskler och en trettonde på gång. Här tränar Jonas 
Pollack benstyrkan.

En del av Kroppefjällsgänget som byggt upp utegymmet vid OK-stugan. Fr.v Stenis 
Wallentin, Patrik Lundgren, Patrick Petrén Allier, Jonas Pollack, Simone Geerts. 
Högst upp ses Lykke Petrén Allier.

Utegymmet ligger mitt i 
Mörttjärns kommunala 
naturreservat, alldeles vid 
OK-stugan, med kraftled-
ningen ovanför och är en 
del av projektet att utveckla 
Kroppefjälls friluftsområde.

Projektet finansieras av 
EU:s jordbruksfond för 
framtidsutveckling och Le-
ader Framtidsbygder. 

Redan i våras fanns flera 
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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

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggställningar

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickare

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

Entreprenad

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Golvläggare

Allt inom golv 

och mattor

Städ

070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

Glasmästare

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Friskvård

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Stenhuggeri

GRAVSTENAR 
tillverkning – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
Brålanda

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740Bildelar

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
65:-/bal • 1100:-/pall

inkl. moms

Foder

Snickare

olesensbygg@gmail.com

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

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

Källarlägenhet i 
centrala Mellerud 

2,5 r.o.k. om ca 75 m2

4 500 kr/månad varmhyra 
Ledig from 1 jan. Referenser 

krävs. Tel 0707-32 93 23 
Nås mellan 10-16, inga sms

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

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

Dags att sälja skidorna?
Annonsera ut den  
på Annonstorget

Annonsera i  
Melleruds Nyheter
Kontakta oss på mail
annons@mellerudsnyheter.se
eller ring 0530-125 40

Din Julklappsbutik

ÅMÅL 0532-103 65
Säffle • Åmål • Bengtsfors • Arvika • Årjäng • Sunne • Kristinehamn

Enkelt att dela upp din betalning med 

Handla tryggt och säkert hos oss!

(Ord.pris 2.190:-)

Galaxy A20e

1.590:-

Samsung

Högtalare Flip Essential

590:-
(ord.pris 990:-)

JBL

Julklapps
Tips

 RADANNONSERING FÖR  
PRIVATPERSONER & FÖRENINGAR
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Melodikrysset v. 51 – 19 december
1
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Melodikrysset v.51 - 19 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:...............................................................................................................................................

V  eräk rå

Å ek  A  nossredn
* 8 d rebmece  1 629   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

B adnalår  4 d rebmece  2  020

I  GROBEGN
R eiraM-eso   hco G  narö

A sredn   hco T  esereh
C  arolF ,aral

J naho   hco M  aira
W  avuT ,mailli

T   ekÅ kca
f  ttåg mos nerå rö
T  kelräk lla röf kca
o  ttåf iv grosmo hc

T hco tehmö lla röf kca  
v  rots tehgilnä

T  or i vos ,tlla röf kca

B i mur regä negninvarge  
k .etsamrän ed va nester  
L ne mos temmokläv aki  
b irflav llit avåg ne rä ammol  
f -of.rodissennim aiv dno
n  es.su
 

V  edakslä rå

M ja  L  nossra
* 9 j irauna  1 539   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

9 d rebmece  2  020

M sta   hco K  nira
A ann   hco V  rotci

T samo   hco C  allima
M ano   hco L  fie

S anna   hco H  kirne
O racs   hco D  anai

A  rednaxel
B  nrabsnrabnra

M i leges adllyf de  
s  negnågdenlo

M llit redilg tsokraf ni  
f  dnal narräj

D   räd naliv ratnäv rä
t  negnås rano

D div negåv ranmos rä  
v  dnarts gilnä

B i mur regä negninvarge  
k .etsamrän ed va nester  
L ne mos temmokläv aki  
b llit avåg ne rä ammol  
H   aiv nednofgnuL-träj
m  es.sunof.rodissenni
 

JORDFÄSTNINGAR

V  kcat tmra
t råv tardeh rah mos alla lli  

ä  edaksl

B litre  C  nosslra
m rovågsennim ,eknatmo de  

o div rommolb arkcav hc  
h  .gnågtrob sna

E av   hco b  nenra
S nenoksy   dem f  rejlima

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Bruno Lidén. Som inled-
ning på akten sjöng kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Jag fick låna en ängel” av 
Shirley Clamp. Akten för-
rättades av Eva Marklund 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 190, 231, 249 
samt 199. Som avslutning 
fick man lyssna till Anders 
som sjöng ”Jag och min far” 
av O. Ljungström. Vid kis-
tan togs avskedet av de när-
maste. Till minnet av Bruno 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Marianne Westman. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Koppången” av 
P. E. Moreaus. Akten för-
rättades av Eva Marklund 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 289 och 297. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Love me tender” av 
E. Presley/V. Matson. Till 
minnet av Marianne var ko-
ret vackert dekorerat med 
blommor. Urnan fördes till 
graven på Holms kyrkogård 
där avsked togs av de när-
maste.

SORGTACK

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

DÖDSFALL

2010 blev jag mormor till en underbar 
liten tjej. Stort grattis Haley Salen på 
10-årsdagen den 19 december 

önskar mormor, mamma, 
Jerry, Wilma, Josefin, Julian, 

Jennifer & Andreas

Grattis
MELLERUD
Smyrna: Sön 11 Följ guds-
tjänsten på Facebook - Smyr-
naförsamlingen Mellerud.
Equmeniakyrkan: Sön 
16-17 Öppen kyrka för 
ljus-tändning 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 Equmeniakyr-
kans entré. Tor, Sön, Tis 14-
15 Kaffe med ”Inför julen” 
vandring i Centrumparken. 
Sön 11 Gudstj. m nattv. Tho-
mas Holmström. Anmälan! 
Sön 11.45 Gudstj. m nattv. 
Thomas Holmström. Anmä-
lan! 
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sön 11 Hög-
mässa, Daniel Westin. Be-
gränsade platser, möjlighet 
till förbokning. Se vår hem-
sida www.svenskakyrkan.se/
frandefors.

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

Visa upp den nya
familjemedlemmen

Medverkande och styrelse, Centerkvinnorna Fyrbodal; Julia Färjhage, Åsa Edvardsson, Annika Qarlsson, Gunilla Karlsson, 
Eva Claesson, Ann-Marie Wennerberg, Margaretha Nilsson, Ann-Marie Jacobsson och Marianne Olsson.    

Som första gäster i Gröna 
Klustret, Nuntorp Gårds 
Bistros nyrenoverade mat-
sal fick Centerkvinnorna 
Fyrbodal hålla sin distrikts-
stämma.

Ordförande i Gröna 
Klustret, Roger Johansson, 
Brålanda, berättade för in-
tresserade och frågvisa Cen-
terkvinnor om hur arbetet 
för bildandet av klustret gått 
till. Han berättade om fram-
tida tankar och projekt kring 
skogsfrågan.

Ägarna till Nuntorp, Anna 
och Richard Johansson, be-
rättade om de olika verk-
samheter som pågår, såsom 
naturbruksg ymnasium, 
mjölkproduktion, maskin-
firmor, redovisningsbyråer, 
hälsoutveckling och gårds-
bistro.       Centerkvinnorna 
passade på att ge Anna Jo-
hansson diplom, blommor 
och tårta för hennes insats 
som kvinnlig företagare som 
gör skillnad, i samband med 
internationella kvinnoda-
gen.

Riksdagsledamoten An-
nika Qarlsson, Sollebrunn, 
berättade om sitt intressanta 
arbete i EU-nämnden, där 
hon är förste vice ordföran-
de.

Från Centerkvinnornas 
förbundsstyrelse medver-
kade Julia Färjhage, kom-
munsstyrelseordförande i 
Lilla Edet. 

Hon berättade att för-
bundet på internationella 
kvinnodagen uppvaktat 
Elsa Lantz, Stockholm, som 
på olika sätt arbetar för – 
”Porrfri barndom”.

– Vi sammanfattar vår 
politik i tre friheter: ekono-
misk frihet, strukturell frihet 
och sexuell frihet, som även 
innefattar jämställd hälsa, 
sjukvård, föräldraförsäkring 
och äldrefrågor.

Centerkvinnorna i Fyr-
bodal kan se tillbaka på året 
med deltagande på olika 
evenemang bland annat ett 
konvent på temat: Väninna 
till Väninna på Kulturhuset 
Kronan, Trollhättan, med 

Förbundsstyrelseledamot 
Gulnoush Lunden Kes-
havarzi som huvudtalare. 
Gulnoush jobbar i Växjö 
kommun med utlandsföd-
da kvinnor att komma in i 
svenska samhället.  Arrange-
manget gjordes tillsammans 
med föreningen Syriska 
Huset.  Det var 30 deltagare 
från flera olika länder.

 Under 2020 är det dags för 
förbundsstämma. I övrigt 
fortsätter arbetet ute i avdel-
ningar och kommunkretsar 
med jämnställdhetspolitik.

Till styrelse omvaldes, 
Ann-Marie Jacobsson, Jär-
bo, ordförande, Margare-
tha Nilsson, Tanum, Gu-
nilla Karlsson, Trollhättan, 
Ann-Marie Wennerberg, 
Trollhättan, Eva Claesson, 
Bärfendal, Åsa Edvardsson, 
Gestad. Nyval av Marian-
ne Olsson, Högsäter och 
Ann-Sofie Larsson, Brålan-
da.

 Marianne Karlsson

FÖRENINGSREFERAT

Folkhälsopris tilldelas Bäckefors IF
Varje år delas ett folkhäl-
sopris ut i Bengtsfors kom-
mun. Motiveringen är 
följande: Bäckefors IF har 
inom fotbollen flera akti-
va sektioner samtidigt,  det 
är en idrottsförening som 
även har bordtennis, längd-

åkning och anordnar andra 
aktiviteter. Genom sitt stora 
engagemang i cuper samt i 
att anordna cuper/tävlingar 
i serier, spolar även fören-
ingen is på/i hockeyrinken 
och kör upp skidspår för 
samhällets invånare. Med 

deras engagemang lockas 
barn och ungdomar att få en 
meningsfull fritid samt upp-
muntras många invånare till 
rörelse och välmående vilket 
bidrar till god folkhälsa i 
Bengtsfors kommun.
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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 Bryssel calling 
10:45 Den största nyheten 
11:45 Första dejten 
12:15 Här kommer en annan 
14:00 Forum 
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 
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 
23:50 Musikkalendern 
23:55 Bryssel calling 
00:25 Hjärntvättad: En serie-
 mördares bekännelser 
01:25 Jakten på en mördare 
05:00 Sverige idag 
05:30 Go’kväll 

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 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: 
 Demensens helvete
23:15 Good gaming 
23:45 Musikhjälpen 
 

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 
18:25 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 Julens alla bak 
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 
01:55 Elementary 
02:50 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 Bonde söker fru 
21:00 Julens alla bak 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 Late night concert 
00:00 Hawaii five-0 
01:00 Law & order: Special 
 victims unit 
01:55 Elementary 
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 Live från Susannes 
 skafferi
11:15 Strömsöl 
11:45 På spåret 
12:45 Lerins sommarö 
13:45 Jul på Centralen 
14:00 K-märkta ord 
14:05 Skidskytte: Världscupen 
15:45 Matmagasinet 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Ishockey: Channel one 
 cup 
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 Lugn bara Lugn 
21:00 I klimatets spår 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Musikkalendern 
22:35 Bryssel calling 
23:05 Den största nyheten 
00:05 Dokument inifrån: 
 Vaccinkrigarna 
01:05 Kommissarie Lewis 
05:30 Go’kväll 

06:00 Musikhjälpen 
12:00 Rapport 
12:03 Musikhjälpen 
13:55 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Musikhjälpen 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Ishockey: Channel one 
 cup 
20:00 Corona special 
20:30 Perfektion 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Kungens val 
00:25 Musikhjälpen 

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 Hela England bakar: 
 Julspecial
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 Özz och Måns – världe... 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Bad moms 2 
00:20 Pain & gain 
02:55 Action point 
04:35 Younger 

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 Finska ögonblick i Sverige 
18:30 Musikhjälpen 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Cirkusdirektören 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Amelie från Montmartre 
23:45 Musikhjälpen 

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 Alpint: Världscupen 
11:40 Alpint: Världscupen 
13:00 I klimatets spår 
14:00 Anslagstavlan 
14:05 Skidskytte: Världscupen 
15:45 Matmagasinet 
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 Vi 
22:00 Dips 
22:25 Rapport 
22:30 Musikkalendern 
22:35 Kommissarie Lewis 
00:05 Standup sketch show 
00:35 I klimatets spår 
01:35 Lerins sommarö 
04:30 Sverige idag 
05:00 Go’kväll 
05:30 Fråga doktorn 

06:00 Bryssel calling 
06:30 Den största nyheten 
07:30 Engelska Antikrundan 
08:30 Julkalendern: Mirakel 
09:00 Vinterstudion 
09:03 Ishockey: Channel one 
 cup 
11:15 Vinterstudion 
11:45 Alpint: Världscupen 
12:50 Vinterstudion 
13:00 Skidskytte: Världscupen 
13:40 Vinterstudion 
13:45 Skidor: Världscupen 
14:55 Vinterstudion 
15:00 Skidskytte: Världscupen 
15:35 Vinterstudion 
16:30 K-märkta ord 
16:35 På spåret 
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 Gone baby gone 
00:15 A most violent year 
05:00 Sverige! 
05:30 Go’kväll 

06:00 Musikhjälpen 
10:25 Alpint: Världscupen 
11:35 Musikhjälpen 
13:20 Skidor: Världscupen 
13:45 Musikhjälpen 
16:00 Rapport 
16:05 Musikhjälpen 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Julkonsert med Orphei 
 Drängar
20:35 Kulturstudion 
20:40 Hommage till mina vänner
 och min far 
22:10 Musikhjälpen 

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Julens alla bak 
13:30 Lego masters Sverige 
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 Love actually 
00:55 Shutter Island 
03:55 En plats i solen: Sommar-
 sol 
05:05 Bygglov 

06:00 I klimatets spår 
07:00 Sverige! 
07:30 Engelska Antikrundan 
08:30 Julkalendern: Mirakel 
09:00 Vinterstudion 
09:03 Ishockey: Channel one 
 cup 
11:15 Vinterstudion 
12:00 Skidskytte: Världscupen 
12:45 Skidor: Världscupen 
13:40 Vinterstudion 
13:45 Alpint: Världscupen 
14:20 Vinterstudion 
14:25 Skidskytte: Världscupen 
15:05 Vinterstudion 
16:00 Första dejten 
16:30 Lugn bara Lugn 
17:30 Det söta t – jul 
17:40 Jul på Centralen 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport , 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 I vår herres hage 
00:30 Kommissarie Lewis 
02:00 Första dejten 
05:00 Strömsö, Landet runt 

06:00 Musikhjälpen 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Musikhjälpen 
11:00 Alpint: Världscupen 
12:05 Musikhjälpen 
16:00 Rapport 
16:05 Musikhjälpen 
18:00 Musikhjälpen 
20:00 Musikhjälpen 
21:00 Aktuellt 
21:15 Captain Fantastic 
 – en annorlunda pappa 
23:10 Gudstjänst 
23:55 Ekonomibyrån 
00:25 Limboland 
00:55 Nåt måste göras 
01:25 Good gaming 
01:55 Proffs på en dag 
02:25 Perfektion 

06:05 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Så mycket bättre 
13:20 Grand designs Sverige 
14:20 Jul med Ernst 
15:25 Halv åtta hos mig 
15:55 Bonde söker fru 
17:55 Keno 
18:00 Anders knackar på 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bonde söker fru – kärlek 
 åt alla 
20:00 Robert Gustafsson håller 
 låda
21:30 Whitney 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Whitney 
00:10 Kalla fakta 
01:10 Norrlandspolisen 
03:10 En plats i solen: Sommar-
 sol 
05:10 Home and away 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Badhotellet 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: Vintersol 
16:00 Hela England bakar: 
 Julspecial
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 Mandelmanns jul 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 The nest 
00:15 Hawaii five-0 
01:10 Law & order: Special 
 victims unit 
02:05 Elementary 
03:00 En plats i solen: Vintersol 
05:05 Home and away 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Badhotellet 
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 Mandelmanns jul 
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 Bonde söker fru – vad 
 hände sedan? 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 CSI 
23:55 Hawaii five-0 
01:55 Elementary 
02:50 En plats i solen: Vintersol
05:05 Home and away 
05:30 Köket 

06:00 Lerins sommarö 
07:00 Morgonstudion 
07:15 Julkalendern: Mirakel 
07:30 Rapport 
07:38 Morgonstudion 
09:55 Alpint: Världscupen 
11:00 Hemmagympa med Sofia 
11:20 Julkalendern: Mirakel 
11:35 Sportspegeln 
12:05 Matmagasinet 
12:50 En kamp tillsammans 
12:55 Alpint: Världscupen 
14:05 Jul hos Claus 
14:15 På spåret 
15:15 En underbar jävla jul 
17:00 Engelska Antikrundan 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
19:00 Hemmakören 
19:25 Musikkalendern 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Året med kungafamiljen 
21:00 Hundra procent bonde 
21:45 Svenska tv-historier 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Musikkalendern 
22:35 Chocolat 
00:35 Dokument inifrån
01:35 Vi 
04:50 Hundra procent bonde 
05:35 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury 

12:10 Proffs på en dag 
12:40 Sápmi sessions 
13:10 Kroppsrevolt 
13:40 Tornedalsrallyt 
14:10 Cirkusdirektören 
15:10 Första hunddejten 
16:00 Rapport 
16:05 Gudstjänst 
16:50 Kulturveckan 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Norge från luften 
18:00 Kroppsrevolt 
18:30 Kortfilmsklubben 
 – spanska 
18:41 Kortfilmsklubben 
 – franska
19:03 Kortfilmsklubben – tyska 
19:16 Barnen som överlevde 
 Förintelsen 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Djurens vinter 
20:55 Anslagstavlan 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kortfilm på årets kortaste
  dag
22:55 Perfektion 
23:25 Nördar på standby 
23:59 Ishockey: JVM 
02:30 Sportnytt 
02:45 Nyhetstecken 

12:25 Sápmi sessions 
12:55 Kortfilmsklubben 
13:41 Barnen som överlevde 
 Förintelsen 
13:55 Dansföreställning utan 
 koreograf 
14:15 West Side Story – så kom 
 den till 
15:10 Första hunddejten 
16:00 Rapport 
16:05 Vetenskapens värld 
17:05 Glimt av Norge 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Norge från luften 
18:00 Alpint: Världscupen 
18:45 Spisa med Price
19:30 Modern och dottern 
20:00 Schuberts ofullbordade 
 symfoni 
20:25 Historier från Norge runt 
20:30 Proffs på en dag 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Manhunt 
22:35 Cirkusdirektören 
23:35 Min sanning 
00:35 Finska ögonblick i Sverige
01:05 Det vackraste samiska 
 hantverket 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 På spåret 
07:00 Morgonstudion 
07:15 Julkalendern: Mirakel 
07:30 Rapport 
07:38 Morgonstudion 
10:00 Hemmagympa med Sofia 
10:20 Julkalendern: Mirakel 
10:35  från Susannes sk... 
12:05 Rättighetsbärarna 
12:35 Fatta historia 
12:55 Idrottens himmel och 
 helvete 
13:25 Hundra procent bonde 
14:10 En kamp tillsammans 
14:15 Tjuv och polis 
15:15 Musik i mörker 
16:40 Engelska Antikrundan 
17:40 Alpint: Världscupen 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Julkalendern: Mirakel 
19:00 Hemmakören 
19:25 Musikkalendern 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Barnmorskan i East End 
21:30 Kulturnyheterna special:
 Årets bästa tv-serier 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Musikkalendern 
22:35 Den tiden på året 
00:15 Kommissarie Lewis 
05:05 Bryssel calling 
05:35 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury

Sapphultsgatan 6-8, Mellerud • 0530-444 40 
 

God Jul & Gott Nytt År 
önskar

Johan Magnusson, Michael Edvinsson, Fredrik Johansson, 
Tobias Bertilsson, Håkan Andersson, Jörgen Andersson, 

Mats Andersson, Anders Hedberg, Erik Lundberg,  
Dan-Peter Eliasson,  David Wennerdahl, Erik Palö,  

Mattias Johansson och Eva Persson

Kära kunder!
Istället för att sända Er ett julkort så kommer 
vi att lämna ett bidrag till Barncancerfonden. 
Det blir vår och Er gåva i dessa juletider.

www.roybil.se • info@roybil.se



Minns gamla Mellerud – andra delen
Evert Magnusson som guidar vid Mellerudspromenaden har en gedigen kunskap 
om det gamla Mellerud. Melleruds Nyheter publicerar hans texter och bilder. 
Här kommer andra delen.

Personal på bågfilsfabriken. Stående från vänster: okänd, Blixt, Hjalmar Andersson, Albert Brännfeldt, Ferdinand Stolth, okänd, Ture ”Smen”, Oskar Gustavsson bodde 
i Hassle samt John Eriksson. Sittande från vänster: okänd, Gustaf Stolt, okänd, okänd, Bremer, Artur Enander samt Karl Hällström.

Bågfilsfabriken, senare Melleruds Ullspinneri. Bågfilsfabriken startades av in-
genjör Almkvist 1914 och hade omfattande verksamhet, bland annat med leve-
rander av bågfilsblad till Ryssland. Lägg märke till utformningen av taket på 
bågfilsfabriken. Fastigheten brann ner till grunden i början av 1940-talet. 

GDG:s garage vid järnvägsövergången på Storgatan.

Ljungdahls Begravningsbyrå hade sina bilar en period i nuvarande Jannes Biltjänsts lokal.

Busscentralen vid Österrådaplan. Det var flera verksamheter i byggnaden, 
Längst t.v. mot Storgatan låg en Gulf-tapp. Det fanns Pressbyråkiosk, vänthall 
för bussresenärer och korvkiosk. Vid tillfället när bilden är tagen finns Alberts-
sons uraffär. Pelle och hans mamma sitter utanför. Längst söderut, till höger 
fanns taxirörelsen i många år. På baksidan fanns bussgodscentral, bussarna 
förde med sig mycket gods på de olika turerna. Där gjordes bussarna ”färdiga” 
för att sedan köras till framsidan för avfärd.

Pressbyråns kiosk vid busstorget i Mellerud, där hade tidigare Gulf-tappen varit 
belägen. Foto från 1960-talet.

MELLERUD
Kvarteret Skansen är 
ett kvarter som haft 
många olika verksam-
heter genom tiderna.
Alexander Ekström byggde 
på 1910-talet en samlings-
lokal under namnet Vikto-
riasalen, en samlingspunkt 
för olika tillställningar. Den 
låg utefter Viktoriagatan och 
var inredd med teaterscen. 
Den utrustades senare med 
filmprojektor och blev där-
med Melleruds första bio-
graf under namnet Skandia-
biografen. David Ahlberg 
var en av dem som stod för 
musiken/ljudet på biogra-
fen, det var före ljudfilmen. 
Byggnaden brann ner i fe-
bruari 1949.

Bågfilsfabriken

David Ahlberg startade 
tillsammans med ingenjör 
Almqvist en bågfilsfabrik. 
Med för den tiden och i 

Mellerud många anställda, 
mellan 15-20 personer.

Fastigheten övertogs 1920 
av Melleruds Ullspinneri, 
som ägdes av Arvid Kampe. 
Kampe kom från Snäcke. 
Hans dotter Greta var gift 
med läraren Ivan Hult-
krantz. Det är säkert många 
som minns honom från sko-
lan. Byggnaden brann ner 
1941.  

Bussar och lastbilar

I byggnaden där idag Jannes 
Biltjänst har sin verksam-
het, fanns GDG med sina 
bussar och lastbilar. Under 
1940-1950-talet samt även 
på 1960-1970-talet, hade 
GDG vid vissa tillfällen fyra 
bussar och åtta lastbilar. En 
garagebyggnad längs Stor-
gatan, inrymde tre fordon. 
Denna byggnad var större, 
bussarna blev även högre 
och bredare, varför alla inte 
fick plats i de äldre lokaler-
na. 

Under de riktigt kalla 
vintrarna kördes bussar-
na till detta garage, där de 
kunde tinas och avisas. Det 
berättas även att Viktoriaga-
tan och gator i närheten var 
fyllda av bussar och lastbilar 
som varmkördes, det fanns 
ingen tomkörningsrestrik-
tion på den tiden. 

GDG hade även fordon i 
gamla Vägkassans byggnad 
vid Landsvägsgatan, strax 
norr om f.d. Karlssons Mö-
belaffär. GDG flyttade sedan 
till Volvos lokaler, vid södra 
rondellen.  Där fanns flera 
större garage och mer an-
passade lokaler. GDG hade om allt som hänt i detta som 

jag tycker intressanta kvar-
ter med närliggande områ-
de. Jag är mycket tacksam 
om någon som vet mer om 
verksamheterna och de per-
soner som varit engagerade, 
hör av er till mig. 

Jag har under flera år sökt 
efter foto på Viktoriasalen, 
som senare blev biograf 
under namnet Skandiabio-
grafen, men hittills utan re-
sultat. Man får aldrig ge upp, 
hoppas nu att någon kan ha 
ett foto i sina gömmor.

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

Ljungdahls Begravnings-
byrå hyrde garagen för sina 
bilar under cirka 15 år un-
der 1940-1950-talet. Då 
hade garagen dörrar på båda 
sidorna, så man kunde köra 
tvärs igenom.

Ja, detta är ett försök att 
delge läsarna några rader 
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