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Vi på BDS har ett brett sortiment av reservdelar 
och biltillbehör. Vi får dagliga leveranser och kan 
garantera snabb och effektiv service till våra kunder. 
Upptäck hur vår kunskap och omtanke kan underlätta 
för just dig. Välkommen!

Läs mer om oss på bds.se

Butik & verkstäder
i lokalt samarbete

TA DEL AV HELA 
KATALOGEN PÅ 
BDS.SE

Anna Björk är personalansvarig på Beamon AB i Mellerud. Hon beställer material, packar 
och sköter alla administrativa uppgifter.

Fem miljoner i 
investeringar de 
senaste fem åren
Beamon AB startade i blygsam skala 2006 hemma i ladugården hos Peringe 
Björk i Håltane. Planerna var att hålla verksamheten på en ganska låg nivå 
med lite svetsjobb och byggnation av rallybilar. Det blev inte riktigt så. Före-
taget växte rejält och flyttade 2011 till Samhalls lokaler på 2 700 kvadratmeter 
på Ymers gata i Mellerud. Idag har man tio anställda och har investerat fem 
miljoner kronor i nya maskiner de fem sista åren. Beamon är i första hand 
legotillverkare, exempelvis olika typer av axlar, svetsbussningar, röranslutningar, 
påkörningsskydd och hydraultankar till JOAB i Dals Rostock.

– Sidan 4 –

Renoverat varuhus 
rustar för framtiden
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Betongbranschen 
har medvind
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www.daloc.se   0506-190 00

Våra säkraste kort

Daloc är Skandinaviens främsta tillverkare 

av säkerhets-, brand- och ljuddörrar. Våra 

dörrar används i allt från lägenheter till 

offentliga miljöer. Men vi tillverkar också 

dörrar och portar för anläggningar som 

kräver skydd utöver det vanliga. I Mellerud 

tillverkas våra allra säkraste produkter som 

t ex entrépartier i stål, högsäkerhetsdörrar 

och brandportar. Här fi nns dessutom unik 

kunskap och erfarenhet som uppskattas 

över hela världen. 

NYHET 

Entréparti 

i stål

Mellerudsmässa med
ett vinnande koncept

Mellerudsmässan, som 
arrangeras i och runt 
Rådahallen, är en folk-
fest där företag och 
organisationer deltar 
som utställare. Allmän-
heten strömmar till i 
dagarna två. 
Mässan arrangeras av Mel-
lerudsNavet och Melleruds 
kommun den 22-23 okto-
ber, den har blivit en viktig 
mötesplats för Melleruds 

närings- och föreningsliv. 
Det är i skrivande stund 
dock inte klart hur arbets-
gruppen kommer att se ut 
i år. 

Både företag och orga-
nisationer ser mässan som 
en möjlighet att lära känna 
varandra och att visa upp sig 
för Mellerudsborna.

Mellerudsmässorna bru-
kar varje gång locka drygt 
2 500 besökare. 

2014 års upplaga av mäss-

san lockade ett 70-tal ut-
ställare, en manifestation 
över bredden och mångfla-
den i Melleruds kommun.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Den första Mel-
lerudsmässan anordnades 
2008, samma år som Mel-
leruds köping firade 100 år. 
Därefter arrangeras mässan 
vartannat år.

Mässan 2014 lockade cirka 2 500 besökare under två dagar. Arkivbild.

Det ser ljust ut
Den här gången är det extra 
roligt att skriva en krönika 
om Melleruds näringsliv. Så 
många satsningar som nu 
sker och är på gång är för-
modligen unikt. Vi har före-
tag som vågar satsa på fram-
tiden genom expansion och 
nyanställningar. Fram till år 
2020 planerar Melleruds 
kommun satsningar på upp 
emot 200 miljoner kronor. 
Ett särskilt boende på 3 500 
kvadratmeter med 45 platser 
på Ängenäs är ett spännande 
projekt. Ny detaljplan ska 
vara klar innan årsskiftet och 
byggstart beräknas ske efter 
sommaren 2017. Kommu-
nen har köpt Börsenhuset 
för cirka 27 miljoner och 
Melleruds Bostäder planerar 
bygga hyresrätter för cirka 
30 miljoner. Kostnaderna 
för vägar och överfarter vid 
det planerade köpcentrat på 
Västerråda delar kommunen 
med Melleruds Handel.

Användningen av det ex-
tra statsbidrag till kommu-
nen på dryga 30 miljoner 
som klubbades igenom på 
senaste fullmäktigemötet 
innebär att ett flertal sats-
ningar, som fått stå tillbaka 
på grund av sina kostnader, 
nu kan genomföras till nytta 
och glädje för många kom-
muninvånare. Äntligen får vi 
belysning på gång- och cy-
kelvägen runt golfbanan, nu 
blir det slut på promenader 

i mörker vintertid. Den nya 
bollhallen som ska byggas i 
anslutning till Rådahallen 
kommer öka möjligheten 
att få träningstider. Idag är 
Rådahallen fullbokad för 
det mesta. Ungdomshuset 
Stinsen kommer att fräschas 
upp, liksom Tingshuset. Och 
inte att förglömma – den 
livsfarliga vägsnutten mellan 
brandstationen och järn-
vägsstationen kommer att få 
en gång- och cykelbana! Här, 
på den smala Järnvägsga-
tan, passerar exempelvis alla 
bussar som kör till och från 
vårt resecentrum. På samma 
smala gata promenerar våra 
skolbarn, resande som kån-
kar på sitt bagage eller andra 
invånare som helt enkelt är 
ute på en promenad. 

Det händer massor på 
byggsidan. Mängden de-
taljplaner har inte varit så 
här stor sedan 1968. An-
talet bygglovsansökningar 
ökar för andra året i rad. 
Det handlar om både året 
runt-boende, fritidshus och 
satsningar på Västerrådaom-
rådet.

Vad gäller arbetsmarkna-
den finns flera industriföre-
tag som anställt och kommer 
att behöva anställa personal 
framöver. Här saknas dock 
många gånger sökande med 
rätt utbildning och kom-
petenser. Det är tyvärr inte 
alltid så självklart för våra 

ungdomar att söka sig till 
industriutbildningarna. Fö-
retagen och skolan behöver 
informera bättre om hur 
intressanta och utmanande 
de olika yrkena inom indu-
stribranschen faktiskt kan 
vara. Industrigruppen job-
bar exempelvis för ett utö-
kat samarbete med skolan 
och företag som kan ställa 
upp med utbildningslokaler 
och handledare – allt för att 
säkerställa det framtida ök-
ande behovet av välutbildad 
arbetskraft inom industri-
sektorn.

Invånarmässigt ökar Mel-
lerud mest, procentuellt sett, 
i hela Fyrbodal. En stor an-
ledning är nyanlända invå-
nare, som dessutom många 
gånger bär med sig kunska-
per som företagare i kom-
munen kan ha god nytta av 
i framtiden. 

Detta är bara några exem-
pel på vad som händer i vår 
kära kommun. Läs vidare i 
denna näringslivsbilaga som 
är sprängfylld av positiv läs-
ning.

Susanne Emanuelsson 
Ansvarig utgivare  

Melleruds Nyheter
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Maximera ditt varumärke.

Som Skandinaviens ledande tillverkare av formblåsta sport- 
fl askor erbjuder vi specialdesignade lösningar som syns på 
event, arbetsplatser, gym och de största arenorna. Unika 
kombinationer av färg, form, tryck och kapsyler ger varumärken 
maximal utdelning. Läs mer på emballatormellerud.se

Satsningar för 200 miljoner
Melleruds kommuns 
befolkning ökar mest 
procentuellt sett i 
hela Fyrbodal. Antalet 
detaljplaner har inte 
varit så många sedan 
1968 och det planeras 
satsningar för bortåt 
200 miljoner kronor 
fram till 2020. Det ser 
verkligen ljust ut för 
Mellerud!
– Vi hade en stor ökning 
bygglovsansökning 2013-
2014. De var fler till anta-
let även under 2015, men 
då handlar det om samma 
pengar. Det säger en hel del. 
Vi har dessutom inte haft så 
många detaljplaner sedan 
1968, säger kommunchef 
Ingmar Johansson.

Exempelvis ska ett året 
runt-hus och ett fritidshus 
byggas på Kurranområdet. 
Ytterligare ett hus ska byg-
gas på Örnudden och före-
taget Autogruppen, med lo-
kaler i Ör, har köpt en tomt 
på 5 000 kvadratmeter på 
Västerråda.

Många detaljplaner
Exempel på detaljplaner: 
Rådahallens ska göras om 
för att möjliggöra bygg-
nation av ny bollhall på 60 
gånger 25 meter. Syftet är 
att få mer tillgänglig bollyta, 
då det är svårt att få tider i 
den befintliga sporthallen. 
Hundrastplatsen ska då 
flyttas till annan plats. Ny 
detaljplan planeras för Cir-
kusplatsen för att se om det 
går att bygga hyresrätter här. 
Detaljplanen för Ängenäs 
ska göras om så det går att 
bygga ett särskilt boende 
här. Utökad byggrätt i kvar-
teret Klacken är klart. Man 
ska se om det går att utöka 
byggrätten i Näs och kom-
munen ser på möjligheten 
att utöka detaljplanen vid 
Kurran för att bygga fler 
hus. Dessutom ska en de-
taljplan göras för Sapphult, 
norr om Konsumentkemi, 
för att få in handel, kontor, 
småindustri och bilservice. 
Man ska även undersöka 
möjligheten att bygga på 

Kommunalrådet Tommy W Johansson (S) och kommunchef Ingmar Johansson är mycket nöjda med utvecklingen i kom-
munen och de satsningar som görs, bland annat den planerade bollhallen som kommer att placeras mellan Rådahallen 
och konstgräsplanen bakom dem.

Vad sker  
under 2016?

Under 2016 planeras föl-
jande projekt bli klara: 
Upprustning av Stinsen 
och Tingshuset, belysning 
vid gång- och cykelba-
nan runt golfbanan samt 
byggnation av gång- och 
cykelbana på Järnvägsga-
tan mellan brandstationen 
och järnvägsstationen. 
Dessutom påbörjas bygg-
nationen av bollhallen.

två våningar över Mode-
huset för att få fler centrala 
lägenheter. Det kan även bli 
lägenheter på övervåningen 
i kommunhuset.

Ny entré
Före detta spelbutikens lo-
kal ska fungera som konfe-
renslokal en period, men det 
finns idéer om att bygga en 
ny entré till kommunhuset 
och Medborgarkontoret 
här. Då byggs en ny hiss och 
trappa till övervåningen.

– Köpet av Börsenhuset 
blev klart den 7 januari i år, 
26,8 miljoner kronor, i den 
summan ingick helrenove-
ringen av Hemköpbutiken, 
förklarar Ingmar. 

De satsningar som ska gö-
ras för det extra statsbidra-
get klubbades igenom förra 
onsdagen i fullmäktige.

– Ja, nu ska vi ut och 
upphandla. Ungdomshuset 
Stinsen ska göras tipptopp 
och få ny brädfodring och 
nytt tak. Första våningen 

ska fräschas upp och toalet-
ten ska handikappanpassas, 
berättar Ingmar.

Dryga 20 miljoner
– Under 2016 handlar det 
om planerade byggprojekt 
för dryga 20 miljoner plus 
Mellbos bygge av hyres-
rätter på drygt 30 miljoner. 
Tingshuset ska totalrenove-
ras inomhus för två miljoner 
och så ska ett särskilt boen-
de på Ängenäs byggas. Det 
närmar sig satsningar på 
bortåt 200 miljoner i kom-
munen fram till 2020. Detta 
skapar verkligen arbeten, 

tillägger Tommy W Johans-
son (S), kommunstyrelsens 
ordförande.

Kommunen delar kost-
nader för infrastrukturen på 
Västerråda med Melleruds 
Handel när det gäller över-
farter och vägar. Utegym 
och lekplats håller på att 
byggas mellan Rådahallen 
och MIF:s kansli. Det pla-
neras en hiss i Idrottshuset 
samt en gång- och cykelväg 
mellan brandstationen och 
järnvägsstationen.

Stora investeringar
Stora investeringar inom 

VA väntas, eventuellt behö-
ver man hämta vatten läng-
re ut eftersom vattnet blir 
för varmt sommartid.

Investeringar i fjärrvärme 
i östra delen av köpingen 
är på gång, exempelvis på 
Markusgården, Fagerlids-
skolan, Fagerlidshemmet 
och det planerade särskilda 
boendet på Ängenäs. Sedan 
tillkommer infrastruktur-
arbeten vid det särskilda 
boendet; vägar, parkerings-
platser och tillgänglighet till 
gång- och cykelväg.

– Vi står inför en fiberut-
byggnad. I en framtidskom-

mun ska det finnas fiber 
överallt, säger Ingmar.

Vad gäller utformningen 
av Köpmantorget kommer 
något att ske, enligt Ingmar. 
Men det hänger på annan 
utveckling i centrum.

Vi ökar mest
– Under 2015 har våra 
kommunanställda, framför 
allt inom skola och social-
tjänsten, ökat med ett 60-tal 
personer. En stor anledning 
är våra nyanlända. För an-
dra året ökar vi i befolkning 
också och det är väldigt ro-
ligt. Vi ökar mest procentu-
ellt sett i hela Fyrbodal, 2,6 
procent – det är unikt, un-
derstryker Tommy.

Vid årsskiftet 2015-2016 
bodde det 9 159 personer i 
Melleruds kommun. Under 
2015 föddes 57 barn, 413 
flyttade in i kommunen, 469 
flyttade ut ur kommunen, 
29 utvandrade och 122 av-
led. Under 2015 flyttade 79 
barnfamiljer hit. Medelål-
dern har sjunkit till 45,9 år. 
I Melleruds tätort bor hela  
6 513 personer!

– Det finns många tecken 
som visar att framtiden ser 
positiv ut. När befolkningen 
ökar är det fler som betalar 
skatt, säger Ingmar.

Susanne Emanuelsson

Tidningen om

Framtidskommunen 
Mellerud

ges ut av

för alla – om alla  
till alla

Tel 0530-125 40  •  Fax 0530-400 40
www.mellerudsnyheter.se

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Fengersfors
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rygghet
på många sätt

T

Telefon: 0530-400 00 • www.hellbergsdorrar.se

Har investerat fem miljoner på fem år

Peringe och Anna Björk tar 
emot i Samhalls före detta 
lokaler på Ymers gata 1 i 
Mellerud. Nyligen anlände 
den senaste investeringen, 
en kantpress för dryga mil-
jonen. Det är full permitet 
inne i verkstadslokalerna. 
Men det var egentligen 
inte meningen att företaget 
skulle bli så här stort...

– Jag jobbade som kon-
struktör på ett företag i 
Frändefors. Vi hämtade en 
dotter från Kina 2006 och 
jag var pappaledig under 
fyra månader. Då fundera-
de jag ganska mycket och 
beslutade mig för att starta 
eget. Det handlade om att 
svetsa lite och bygga rallybi-
lar, berättar Peringe och ler.

Han har en gedigen erfa-
renhet från rallybranschen 
och i en liten verkstad ute i 
ladugården hade han byggt 
burbågar och rallybilar. Till-
sammans med en kollega 
inköptes en stans- och en 
bockmaskin i uppstarten av 
Beamon AB.

Tyckte om vår produkt
– Vi testade att tillverka 
biltillbehör, till exempel 

lastgaller och vi gjorde spe-
cialtillbehör till bilhamnar. 
2008 hade vi en svetsare an-
ställd. Vi åkte till Joab i Dals 
Rostock med en stege vi ta-
git fram till dem, de tyckte 
om vår produkt och vi bör-
jade tillverka den åt dem.

Joab fick upp ögonen för 
deras yrkesskicklighet och 
jobben blev allt fler. När 
Osmo Lampila som drev 
Svetsmekano skulle trappa 
ner blev Peringe tillfrågade 
om man ville ta över Osmos 
uppdrag till Joab.

– Så vi köpte tre maskiner 
av Osmo och tog över två 
personal. 2010 hade vi yt-
terligare fyra anställda och 
vi byggde ut i samma veva, 
förklarar Peringe.

Anna, som varit involve-
rad i företaget sedan starten, 
minns hur trångt det blev i 
verkstaden hemma på går-
den.

Flyttade runt saker
– Peringe gjorde inget annat 
än flyttade runt saker för att 
få plats att jobba, vi växte 
snart ur dem igen. Vi hyrde 
in en kille från Samhall och 
blev sedan tillfrågade om vi 

Fredrik Johansson och Peringe Björk vid den senaste investeringen, en kantpress, som båda kommer att köra i produktionen.

Mattias Ahlfeldt vid en av CNC-svarvarna. I förgrunden 
syns svetsbussningar.

Fredrik Braun gick VVS- och fastighetsprogrammet i 
Åsensbruk. Han hade gott rykte och detta spred sig till 
Beamons ägare, som ringde upp och erbjöd honom jobb.

Företaget startades lite blygsamt 2006 av Pe-
ringe Björk i hans ladugård hemma i Håltane. 
Idag har företaget tio anställda och huserar 
sedan 2011 i rejäla lokaler på Ymers gata i Melle-
rud. De senaste fem åren har man investerat fem 
miljoner kronor i nya maskiner.

var intresserade av att köpa 
Samhalls lokaler i Mellerud, 
berättar Anna.

Vid årsskiftet 2010-2011 
togs kontakt med Samhalls 
ledning och i maj 2011 var 
allt klart och Beamon kunde 
flytta in i, enligt Peringe och 
Anna, gigantiska lokaler.

– Det var så stort! Hur 
skulle vi kunna fylla ut dem, 
tänkte vi. Men det gör vi 
utan problem nu, konstate-
rar Anna.

Det handlar om 2 700 
kvadratmeter yta, varav  
2 000 kvadratmeter är pro-
duktionsyta. Samhall hyr-
de 700 kvadratmeter fram 
till 2014. Nu hyr Samhall 
enbart kontor och omkläd-
ningsrum.

Legotillverkare
Beamon är i första hand 
legotillverkare, till exem-
pelvis Joab och andra större 
företag i Mellerud med om-
nejd, exempelvis Daloc och 
Hellbergs Dörrar. Åt Joab 
tillverkar man exempelvis 
olika typer av axlar, svets-
bussningar, röranslutningar, 
hydraultankar och påkör-
ningsskydd. 

En kund i Uddevalla har 
ökat kraftigt under 2015, 
därav investeringen av en 
kantpress som anlände för 
någon vecka sedan.

– Sedan vi kom hit har 
vi investerat fem miljoner 
kronor i maskiner; två nya 
CNC-styrda svarvar, en 
fleropfräs, en stansmaskin 
och en kantpress. Vi förvän-
tas att öka ytterligare, så det 
gäller att slimma produk-
tionen eftersom man alltid 
är hårt pressad ekonomiskt 
i branschen, understryker 
Anna.

Personal behövs
Personal kommer att behö-
vas för att säkra framtiden. 
Kunnig personal är svår att 
hitta. Det tar cirka två år att 
bli självgående på företaget.

– Helst vill vi ha personal 
från orten som har verk-
stadsteknisk utbildning. 
Men det är svårt att få per-

sonal med relevant utbild-
ning, understryker Anna 
och berömmer sin personal.

– De är skickliga och driv-
na med stark yrkesstolthet. 
Har man inte personalen 
med sig fungerar ingenting, 
de är oerhört viktiga.

Fredrik Braun gick VVS- 
och fastighetsprogrammet i 
Åsensbruk. Han hade gott 
rykte och detta spred sig 
till Peringe och Anna, som 
kontaktade Fredrik. Han 
fick jobb på Beamon och 
lärdes upp till CNC-ope-
ratör. Nyligen gick han pro-
grameringskurs i Värnamo.

– Har man hittat rätt per-
son så har man, säger Anna 
leende. Vi har en modern 
maskinpark i framkant så 
det gäller att hitta kunnig 
personal.

– Men det verkar som om 
verkstadsindustrin har lite 
skamfilat rykte. Att stå vid 
en styrd maskin kräver tan-
kekraft och är utvecklande. 
Det är inte alls så smutsigt 
som många tror, förklarar 
Peringe som är vd och pro-
duktionsledare. Han är även 
operativ i verkstaden.

Susanne Emanuelsson 
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Melleruds största  
matbutik

 Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21
Postombud

Dubblering av antalet 
nyanmälda lediga jobb
Anette Andersson, 
sektionschef på 
arbetsförmedlingen i 
Vänersborg, berättar 
hur arbetsmarkna-
den ser ut i Melleruds 
kommun.
Öppet arbetslösa i Melle-
ruds kommun (alla som är 
inskrivna på arbetsförmed-
lingen plus sökande i pro-
gram med aktivitetsstöd) 
var 482 personer vecka åtta. 
Det är en ökning med 97 
personer jämfört med sam-
ma tidpunkt 2015.

Dock har antalet nyan-
mälda lediga jobb ökat jäm-
fört med i fjol. Det var 87 

stycken vecka åtta, en dubb-
lering.

Antalet långtidsarbetslösa 
(öppet arbetslösa mer än sex 
månader) under vecka åtta 
var 92 personer, en ökning 
med 42 personer jämfört 
med 2015. 

Totalt öppet arbetslösa 
vecka åtta (när man inte 
medräknar de som går nå-
got program med aktivi-
tetsstöd) var 277 personer, 
en ökning med 68 personer 
jämfört med ett år sedan.

För ungdomar upp till 24 
år (öppet arbetslösa samt sö-
kande i något program med 
aktivitetsstöd) var 98 styck-
en arbetslösa, en ökning 

med 20 personer. Enbart 
öppet arbetslösa i samma 
åldersgrupp är 49 personer, 
en ökning på 20 personer.

– De som inte har någon 
gymnasieutbildning eller 
har lite problem med svens-
ka språket blir lättare kvar i 
arbetslöshet. Men i Melle-
rud är arbetsmarknaden inte 
så stor, här finns bland an-
nat möjlighet till säsongsan-
ställningar inom lantbruk, 
skogsbruk och inom väx-
todling. En generell fördel 
är om man kan tänka sig att 
pendla år något håll, säger 
Anette Andersson.

Susanne Emanuelsson

Var finns jobben i Västra Götaland?
Konjunkturen gör att 
många arbetsgivare i 
Västra Götalands län 
tänker anställa under 
2016. Men i vilka bran-
scher kommer jobben 
och vilka yrken är mest 
efterfrågade?
I Arbetsförmedlingens bro-
schyr Jobbmöjligheter ges 
svaren. Företagen i Västra 
Götalands län kommer att 
ha ett stort rekryteringsbe-
hov under det kommande 
året. Det beror dels på att 
många av dem som går i 
pension behöver ersättas. 
Samtidigt behövs det fler 
människor inom många yr-
kesgrupper. En stor del av 
de nya jobben kommer att 
skapas inom vård och om-
sorg samt i utbildningssek-
torn.

Det finns också mycket 
goda möjligheter för ung-
domar i länet.

– Det finns oftast fler 
valmöjlig heter för dig med 

eftergymnasial utbildning 
och arbetslivserfarenhet. 
Men i många delar av länet 
finns även jobb med lägre 
krav på utbildning och er-
farenhet. Det kan vara inom 
hotell, restaurang och han-
del, säger Sara Andersson, 
arbetsmarknadsanalytiker.

Broschyren Jobbmöjlig-
heter går igenom vilka yrken 
som är heta och vilka som 
har en kärvare arbetsmark-
nad. Sjuksköterskor, gym-
nasielärare och VVS-mon-
törer har alla relativt lätt 
att få jobb. Det är betydligt 
tuffare för vaktmästare eller 
informatörer, för att ta någ-
ra exempel.

Jobbmöjligheter komplet-
teras med information som 
finns i Yrkeskompassen där 
man kan hitta yrkesprogno-
ser på fem och tio års sikt på 
nationell nivå. Yrkeskom-
passen finns på arbetsför-
medlingen.se och omfattar 
200 yrken.

Social kompetens 
viktigt 
Trots att antalet arbets-
tillfällen förväntas att öka 
förblir konkurrensen om 
jobben stor inom många 
yrken. Ett vanligt grund-
krav är körkort och en fär-
dig gymnasieutbildning. 
En gymnasieexamen ökar 
möjligheterna till anställ-
ning väsentligt. Det är också 
inom yrken med krav på en 
högre utbildningsnivå som 
arbetsgivarna förväntas an-
ställa flest personer.

– Förutom formell kom-
petens uppger arbetsgi-
vare ofta att erfarenhet, 
social kompetens samt initi-
ativförmåga och drivkraft är 
positiva egenskaper för en 
anställning. Goda kunska-
per i svenska samt att även 
kunna tänka dig en längre 
resväg till arbetsplatsen ökar 
dina chanser till arbete, sä-
ger Sara Andersson.

”Vi har en stabil arbetsmarknad i Mellerud”
– Vi har stabila företag 
och en stabil arbets-
marknad i Mellerud. 
Kommunen är den 
största arbetsgivaren 
med cirka 900 anställ-
da, säger Torbjörn 
Svedung, chef på Ar-
betsmarknadsenheten 
i Mellerud.
Han berättar att Melleruds 
kommun som arbetsgivare 
kommer beräknas ha en ro-
tation på 100-150 anställda 
under 2016. Detta på grund 
av pensionsavgångar och 
personer som byter jobb 
både internt och externt.

– Så någon form av rekry-
teringsprocess behövs. I den 
kommunala organisationen 
handlar det framför allt om 
personal till skolan och vår-
den.

En stor förmån idag, 
menar Svedung, är resur-
stillgången av personer ut-
ifrån kommunens flykting-
mottagande.

– Det ska vi ta tillvara på. 
En del företag kräver inte att 
man kan svenska, utan det 
kan räcka med engelska. Jag 
vet att det finns företag som 
vill ta emot praktikanter. 
Vi har startat ett samarbe-
te med Vuxenutbildningen 
och arbetsförmedlingen för 
att skynda på den processen. 
Personer ur respektive verk-
samhet träffar personerna 
direkt och gör en kartlägg-
ning kring individen om 
hur vi kan stötta upp och 
hur man går vidare, berättar 
Svedung.

Det gäller att bygga nät-
verk på olika sätt. Ett ex-
empel var det möte som 
anordnades i Tingshuset i 

Torbjörn Svedung, chef på Arbetsmarknadsenheten i Mellerud.

Arbetsmarknadsenheten 
(AME) arbetar på uppdrag av 
bland annat arbetsförmed-
lingen med att stärka per-
soner att gå ut i jobb. AME 
stöttar myndigheter och 
den kommunala verksam-
heten i deras arbete med 
individer som står utanför 
arbetsmarknaden.

Fakta AME:

torsdags kväll där förening-
ar inbjöds för att diskutera 

hur de kan delta i integra-
tionsarbetet.

– Vi vill att de ideella 
krafterna ska driva en del 
verksamheter som vi sedan 
stöttar upp.

Det finns olika anställ-
ningsstöd, exempelvis in-
stegsjobb som kombineras 
med SFI.

– Det är ett bra subven-
tionerat stöd som gäller 
personer som redan fått up-
pehållstillstånd. Man kan få 
80 procent av lönen i bidrag, 
max 800 kronor per dag. 

Det finns mycket att göra 
på arbetsmarknadsområdet 
nu, konstaterar Svedung.

Satsning på unga
Han berättar om reger-
ingens satsning mot ung-
domsarbetslösheten, DUA 
(Delegationen för unga till 
arbete). Mellerud har lagt 
sista handen på överens-
kommelsen och man ska 
satsa på ett samarbete mel-
lan AME, arbetsförmed-
lingen och kommunen för 
att stötta unga arbetslösa 
mellan 16 till 24 år.

I januari månad var 12,1 
procent av den arbetsföra 
befolkningen i Melleruds 
kommun arbetslös. Siffran 
för ungdomar låg på 19 pro-
cent.

– Vi har legat på mellan 
80-100 arbetslösa ungdo-
mar länge, men nu är vi fast 
på runt 100 personer. Det är 
ett tecken på att vi har en 
rörlighet bland ungdomar-
na. Vi har kontroll på läget 
än så länge, men gruppen 
behöver stöttas på något 
sätt och det ska vi göra nu, 
understryker Svedung.

Susanne Emanuelsson
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Stororder för dörrtillverkaren

Montören Fredrik Westman och platschef Andreas Strand 
vid en laddning dörrar som ska till Karolinska sjukhuset i 
Solna. 

Omsättning: 789 MSEK 
(2014)
Antal anställda: 337
Huvudkontor: Töreboda
Tillverkning: Töreboda, 
Mellerud, Västerås.
Försäljning: Töreboda, Väs-
terås, Mellerud, Stockholm, 
Köpenhamn, Oslo, Stavanger, 
Leiden.

Fakta:

Stansroboten pryder sin plats och produktionen har ökat med 25 procent.

Operatören Farzab Saremi och Johan Norenby, produk-
tionstekniker på Daloc i Mellerud.

Kvarteret Järven 
börjar ta form
Mellerudsbostäder 
har tagit beslut om att 
påbörja projektering 
för nya hyresrätter i 
Mellerud. 
Det var drygt tio år sedan 
sist det begav sig, på Nya 
Kransen i centrala Melle-
rud. 

Många har uttryckt ett 
behov av en förnyelse av bo-
städer i kommunen. Mellbo 
har därför startat projekte-
ringen av kvarteret Järven. 
Marken ligger mellan järn-
vägen, Storgatan och Lång-
gatan. 

En tomt som kommu-
nen äger men som legat öde 
länge efter rivningen av bil-
verkstaden som fanns där. 

Detaljplan finns från 
1971 som reglerar hur man 
får bygga. En byggrätt om 
totalt fyra 2-planshus, utan 
källare, finns för kvarteret.

I ett första skede planerar 
Mellbo två byggnader i vin-
kel, med uteplatser och bal-
kong i söder- och västerläge, 
in mot en öppen gårdsplan.

Området ligger nära mat-
butik och endast 700 meter 
från torget i Mellerud. 

En jämn fördelning mel-
lan ettor, tvåor och treor är 
troligt. De första husen kan 
rymma totalt upp till 24 lä-
genheter. 

Parallellt med bygglovsar-
betet tar man fram ett kal-
kylunderlag för en realistisk 
hyreskalkyl.

Förhoppningen från 
Mellbo är att detta skall bli 
ett välkommet tillskott till 
utbudet av hyresrätter. Kan 
det skapa omflyttningar 
mellan lägenheter och villor 
frigörs också andra hyres-
rätter för den växande be-
folkningen i Mellerud.

I kvarteret Järven, mellan Långgatan, Storgatan och järn-
vägen ska det byggas  två hus med totalt 24 lägenheter.

Dörrtillverkaren Daloc 
har fulla orderböcker 
och fabriken i Melle-
rud tillverkar just nu 
dörrar till nybygget av 
Karolinska sjukhuset i 
Solna.
I höstas startades den nya 
robotiserade stanslinan, en 
investering på cirka 14 mil-
joner kronor, Farzab Saremi 
anställdes som operatör och 
produktionen i fabriken har 
ökat med 25 procent. 

– Just nu har vi fullt fokus 
på ordern från Karolinska, 
men det är bra tryck på de 
andra produkterna som 
stålpartier, brandportar och 
industriportar också, sä-
ger Andreas Strand som är 
platschef på Daloc i Melle-
rud.

Karolinska sjukhuset blir 
ännu ett viktigt referensob-
jekt för Daloc och kan läg-
gas till listan som innehåller 
objekt som Turning Torso 
och Emporia i Malmö, 
Friends Arena i Stockholm 
och Världskulturmuséet i 
Göteborg.

En bra vår
– Vi ser fram emot en bra 
vår. Det är ”all time high” på 
orderingången på alla våra 

marknader säger Andreas 
Strand.

Per-Ove Gunnarsson, 
teknisk rådgivare på Da-
loc i Töreboda, berättar att 
samtliga Dalocs enheter, 
både i Sverige, Norge och 
Danmark upplever samma 
högtryck och att regelver-
ket i EU, efter många år, 
anpassats till en standard 
som öppnar en ännu större 
marknad för tillverkaren av 
kvalitetsdörrar.

– Det byggs mycket idag. 
Alla typer av dörrar är det 
efterfrågan på,  säger Per-
Ove Gunnarsson.

Tredje generationen
Det är idag tredje genera-
tionen som leder familje-
företaget Daloc som star-
tades 1943 av före detta 
koncernchefen, idag styrel-
seordföranden Inga-Lisa 
Johanssons far, Johan W 
Johansson. 

Inga-Lisa Johansson fick 
i somras ta emot Konung-
ens medalj för framstående 
insatser som företagsledare.  
Hennes son Fredrik Silver-
strand som arbetade några 
år som platschef i Mellerud 
är ny koncernchef  för Da-
loc sedan ett halvår tillbaka. 

 Huvudkontoret finns se-

Flyttar till Västerråda
5000 kvadratmeter tomt 
norr om Q-Star vid Mel-
leruds norra infart har sålts 
till Auto-Gruppen i Ör som 
ägs av Andreas Eriksson 
och Nader Derakhshan.

– Tanken är att på sikt 
flytta hela vår befintliga 
verksamhet hit, säger Nader 
Derakhshan.

Auto-Gruppen jobbar till 
största delen med motor-
trimning av olika bilar.

– Flytten innebär en bätt-
re placering så att våra kun-
der lättare kan hitta till oss, 
säger Andreas Eriksson.

Företaget erbjuder allt 
inom service, motortrim-
ning, styrsystem, mappning, 
aerodynamik, skyddsutrust-
ning, lack och bilvård

Inom två år ska bygget av 
den nya verkstadshallen vara 
påbörjat.

Karin Åström

Andreas Eriksson och Nader Derakhshar som driver Au-
to-gruppen har köpt en tomt på Västerråda och flyttar sin 
verksamhet hit.

Får kungligt besök

Kung Carl XVI Gustaf.
Foto: Anna-Lena Ahlström,
Kungahuset.

Onsdag 6 april besöker 
H.M konung Carl XVI 
Gustaf däckåtervinningsan-
läggningen Tyre Recycling 
in Sweden i Åsensbruk. Be-
söket är dock inte öppet för 
allmänheten.

– Besöket är ett erkän-
nande att vi kommit så 
långt som vi har i vår pro-
duktion. Vi har nyligen haft 
ett tekniskt genombrott. 
Ett leveransavtal är tecknat 
med AnVa Polytech gäl-
lande kimrök som är av-
sedd för deras produktion 
av chassipluggar till Volvo 
Cars. Det handlar om en 
världsunik teknik och det 
är väl känt att Kungen har 
ett stort intresse för svenskt 
näringsliv. Han är också 
mycket engagerad i hållbar 
utveckling, förklarar Martin 
Hagbyhn, avgående vd för 

moderbolaget Scandinavian 
Enviro Systems.

Under besöker kommer 
Kungen att träffa företags-
ledare och personal och få 
en presentation av företaget 
och den produktion som 
sker i Åsensbruk.

Susanne Emanuelsson

Högtryck för fisken
Håfveruds Rökeri & Bras-
seri firar 20 i år och det är 
högtryck på fiskproduktio-
nen i Håverud. 

Allt fler norska kunder har 
upptäckt rökeriets produk-
ter i butiker längs norska 
gränsen och påsken närmar 
då många traditionellt vill 
äta lax och sill.

– Att vi firar jubileum 
kommer att synas på många 
sätt genom nya produkter i 

butikerna i hela Västsverige 
och ett nytt sortiment i vår 
butik i Håverud. Brasseri-
ets meny kommer också att 
förändras med undantag för 
vissa klassiker säger Lars 
Lundberg. 

Håfveruds Rökeri & 
Brasseri öppnar både röke-
riet, brasseriet och glasseriet 
i början av maj.

Utökar lokalerna
Fastigheten där restaurang 
Rundellen var inrymd, vid 
södra rondellen i Mellerud, 
kommer i framtiden att an-
vändas av Brandt Bil.

– Vi kommer att använda 
delar av lokalen i egen regi 
och eventuellt hyra ut en del, 
meddelar vd Björn Brandt.

Fasaden kommer att kläs 
som bilhallen och ett föns-
terbyte kan vara aktuellt 
för att få en enhetlig look. I 
veckan sammanträder man 
internt för att närmare be-
stämma vad som ska ske.

Karin Åström

dan 1956 i Töreboda där två 
av Dalocs moderna fabriker 
ligger.  1988 köpte Daloc 
Hellbergs Skyddsrum i 
Mellerud. Här arbetar idag 
30 anställda.

Karin Åström
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Nu blir vi

Nu slår vi oss samman till ett gemensamt bolag. 
Tillsammans blir vi starkare & bättre och kan 

erbjuda ett större gemensamt utbud av 
resor, upplevelser & transport!

Välkommen att kontakta oss:

www.dinresebyra.nu

 Vänersborg
0521-138 75

Mellerud
0530-131 75

Uddevalla
0522-65 66 90

0522-18600

Kungälv
0303-206 000

Kristianstad
044-200370

Vi säljer alla slags resor!
Flyg • Båt • Bil • Buss • Hotell • Tåg

Weekend • Charter • Reguljärt • Kryssning • Paketresor
Privat • Affärs • Grupp & Konferens Däckarna

i Mellerud AB

Vårt "egna" däck ! Tillverkat i Europa av 
 Continental. Ett mycket bra budgetdäck!

Vår storsäljare under 2015.

Prisexempel: 

175/65R14 82T 695 kr/st
195/65R15 91V 795 kr/st
205/55R16 91V 895 kr/st
225/45R17 94V XL 1050 kr/st

www.dackteam.seÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

made by

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms

DÄCKARNA

Reservation för slutförsäljning

Med ny adress på Västerråda

Nichlas Bäckman och Gunnar Jansson, Elinsta Telemonta-
ge i Mellerud, i den nya lokalen på Västerråda.

Vårbruksgatan 1. Elinsta Telemontage finns på ny adress i Mellerud.

Elinsta Telemontage har flyttat in i sina nya loka-
ler på Vårbruksgatan 1, Västerråda. Installatören 
av el och larm upplever en eskalerande efterfrå-
gan på sina tjänster.
– Här har vi fått anpassade 
lokaler precis som vi ville ha 
och ett bra läge där vi syns. 
Västerråda är ett bra område 
som växer, säger delägarna 
Gunnar Jansson och Nichlas 
Bäckman.

Nästan allt är färdigt, det 
fattas bara några lister i den 
300 kvadratmeter stora lo-
kalen. Hälften är kontor och 
personalutrymmen med ett 
loft ovanpå, så att lagerytan 
är 300 kvadratmeter stor. 

Tomten är på 2 000 kva-
dratmeter, nog med plats för 
att expandera i framtiden.

– Allt har flutit på bra, 
vi fick snabbt tillstånd att 

bygga, bemötandet vi fick 
av kommunen var positivt, 
säger Gunnar och Nichlas.

Stor efterfrågan
Elinsta Telemontage har 
tolv montörer anställda och 
fullt upp med jobb. Just nu 
pågår en totalrenovering 
och utbyggnad av en för-
skola i Tengrenstorp, Vä-
nersborg, Dahlbergs slakte-
ris nybygge ska förses med 
el, åt Moelven i Ånimskog 
utför man service och mo-
dernisering av säkerheten på 
en av maskinerna, på  Vård-
centrum i Mellerud ska pas-
sagesystem och larm bytas 

ut. Dessutom sköter Elinsta 
servicen åt Melleruds kom-
mun, Färgelanda kommun 
och delar av Åmåls kom-
mun, plus Mellbos bostäder.

Många investerar
– Framtiden ser bra ut.  Att 
rotavdragen minskat från 50 
till 30 procent berör inte oss 

så mycket, vi har inte många 
privatkunder. För oss eska-
lerar efterfrågan från större 
kunder, som kommuner och 
industri. Det är många fö-
retag som investerar, säger 
Gunnar.

Utöver tolv anställda 
montörer har Elinsta Te-
lemontage två elever från 

Dahlstiernska gymnasiets 
lärlingsprogram.

– De har stora chanser 
att få jobb efter utbildning-
en. Vi har anställt tre unga 
montörer under 2015, men 
det är svårt att få kompe-
tent personal, säger Nichlas 
Bäckman.

Nu ska skyltar med före-

tagets namn upp på utsidan 
av huset och tomten ska as-
falteras och hägnas in. 

Adressen Elinsta Tele-
montage Vårbruksgatan 1 
är ny i Mellerud. Företaget 
Elinsta Nät finns kvar på 
Byggmätaregatan i området 
Klacken.

Karin Åström
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Butik som rustar inför framtiden

– Vi känner av de positiva 
vindar som sker i Melleruds 
näringsliv. Sommaren 2015 
var mycket bra för oss. Vi 
omsätter cirka 25 miljoner 
kronor netto, säger Chris-
tian Stolt, företagets ledare.

Varuhusets läge är suve-
ränt intill E45. En bra dag 
har butiken mellan 600-700 
betalande kunder. De kom-
mer från hela Dalsland plus 
våra angränsande landskap. 
Dessutom hittar en hel del 
norrmän hit. Inte att för-
glömma alla förbipasseran-
de bilresenärer som tar en 
paus med shoppingrunda 
på Bloms och käkar gott 
på Mat & Café Brevé som 
finns i samma fastighet.

3 200 kvadratmeter
Bloms Varuhus byggdes på 
sin nuvarande plats 1990. 
Sedan har butiken byggts 

ut i etapper. Nu var det allt-
så dags för behövlig upp-
fräschning och renovering 
av butiksytan som är på 3 
200 kvadratmeter. Arbetet 
drog igång i början av ja-
nuari och invigningen sker 
fredag 18 mars. Framför allt 
har lokala entreprenörer an-
litats under byggnationen.

– Vi har komprimerat av-
delningarna, men samtidigt 
finns det ordentligt med 
plats i gångarna. Det ska 
vara lätt att ta sig fram, säger 
Christian.

Golvet är utbytt till ett 
ljust vinylgolv, ny belysning 
har satts upp och butiksin-
redningen är sprillans ny 
liksom kassadiskarna. De 
fyra kundtoaletterna har 
renoverats och provrum-
men flyttats. Lekrummet en 
trappa upp för barnen finns 
dock kvar.

Veckorna innan invigningen pågick renoveringsarbetet för fullt.

Del av hemtextilavdelningen med gardiner och dukar med mera.

– Vi känner av de positiva vindar som sker i Melleruds 
näringsliv, konstaterar Christian Stolt, företagets ledare.

Kläderna exponeras på ett lättöverskådligt sätt. Vårmode för killar.

Fredag 18 mars är det nyinvigning av Bloms 
Varuhus strax norr om Mellerud. Butiken har 
genomgått en omfattande renovering. Med 
fräscha lokaler, utökade öppettider och mer 
fokus på klädmodet står butiken väl rustad inför 
framtiden.

Vänt kundvarvet
– Vi har vänt kundvarvet till 
höger istället. Det är som en 
helt annan butik nu, säger 
Christian nöjt.

Produkterna exponeras på 
ett mer lockande sätt, det 
är lätt att få en överblick i 
butiken och enklare än ti-
digare att hitta. Butiken har 
haft öppet under hela bygg-

tiden, utom de två sista da-
garna innan nyinvigningen 
då man stänger för de sista 
förberedelserna.

– Det har fungerat över 
förväntan, även om det 
självklart har påverkat för-
säljningen. Under byggtiden 
har vi plockat bort avdel-
ningarna med väskor, skor 
och leksaker eftersom vi 
behövde utrymmet. Men de 
varorna ska tillbaka i sorti-
mentet nu, förklarar Chris-
tian.

Vara mer aktiva
Man kommer att fortsätta 
jobba med samma leveran-
törer, men ska vara mer akti-
va när det gäller modebiten. 
Personal reser bland annat 
till Paris för inköp,. Avdel-
ningarna med fiskeproduk-
ter och kontorsmaterial ut-
ökas en del. 

Sortimentet är brett, 
minst sagt. Varor som finns 
i butiken är dam-, herr- och 
barnkläder, väskor, skor, 
mattor, heminredning, 
hemtextil, verktyg, kemav-
delning, kontorsmaterial 
och fiskesaker.

Företaget har totalt 17 

anställda inklusive timan-
ställda.

– Vår personal är mycket 
lojal. Vi har väldigt låg per-
sonalomsättning, några har 
jobbat här i cirka 35 år. De 
tycker det är positivt med 
renoveringen, även om det 
säkert varit extra slitsamt 
ibland under byggtiden, sä-
ger Christian.

Upprustningen kommer 
att fortgå under våren, även 

om kunderna inte kommer 
att märka av det. Då ska 
personalutrymmena reno-
veras.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Ägare till både 
fastighet och rörelse är An-
ders Blom.

Den nya mattavdelningen.
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länsförsäkringar.se

Vi satsar på Mellerud
Kontakta någon av oss så hjälper vi dig  

med alla dina frågor kring företagstjänster. 
Vi finns alltid nära dig!

Eva-Britt Karlsson
säljare försäkring 
företagsmarknad
 0532-618 60 

Ulla Magnussen
säljassistent 
företagsmarknad
 0521-27 32 16 

Lena Gustavsson 
försäkringsrådgivare 
företagsförsäkring,  
liv och pension 
företagsmarknad 
 0521-27 30 62 

Peter Johlund
försäkringsrådgivare 
liv och pension 
företagsmarknad 
 0520-49 49 09

www.optimera.se

Gäller t.o.m. 4 april 2016

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

Optimera golvar dig!

Laminatgolv 
från Pergo och 

Tarkett
från 119:- /kvm
Ord. pris: 159:- /kvm

Innerdörr
Jeld-wen Easy 7-9X21 
inkl. vitmålad karm. 
Ord. pris: 1417:-

Nu: 995:- /st

Laminatgolv
Pergo Original Excellence. Ek 3-stav. 
Ord. pris: 159:- /kvm

Nu: 119:- /kvm

Svensk kvalitetsprodukt

sedan 1941

Trägolv
Kährs Ek 3-stav 13 mm. 
Svensktillverkat.
Ord. pris: 275:-

Nu: 219:- /kvm

Ung VVS-montör startar eget
24-årige Marcus Jo-
hansson från Mellerud 
har i dagarna startat 
upp företaget Dals-
lands VVS AB. Marcus 
är utbildad VVS-mon-
tör och har arbetat 
som rörmokare sedan 
han gick ur skolan 
våren 2010.
Efter att ha gått energipro-
grammet i Trollhättan med 
VVS-inriktning har Mar-
cus arbetat som rörmokare 
i både Sverige och Norge. 
Han har även Säker Vat-
ten-certifikat.

– Att starta eget är något 
jag funderat över i flera år. 
Detta känns jätteroligt och 
spännande, jag vet att det 
finns behov av VVS-företag 
i området, säger Marcus.

Han jobbar utifrån sin 
skåpbil som är välfylld med 
allehanda verktyg och delar.

– Det går att köpa delar 
direkt från mig också, berät-
tar han.

Marcus gör allt inom ser-
vice och reparationer när 
det till exempel gäller vat-
ten och avlopp, pannor och 
badrum.

– Allt med rör i ett hus 

Namn: Marcus Johansson.
Ålder: 24 år.
Familj: Sambon Frida Lars-
son och dottern Adelle, två 
månader gammal.
Bor: Mellerud.
Detta visste du inte om 
Marcus: Cyklar mycket 
på fritiden, framför allt på 
landsväg. Ska delta i cykel-
loppen Vätternrundan och 
Brudfjällsracet i år.

Fakta:

Marcus Johansson, Dalslands VVS AB, med sin nya servicebil.

Nyanställer och investerar för framtiden
Emballator Mellerud 
Plast AB har investerat 
i ett nytt tryckeri och 
anställt fyra personer 
plus rekryterat en 
person internt för att 
skapa utrymme för 
ytterligare tillväxt.
– Vi har haft en positiv ut-
veckling på tryckta flaskor 
och för att skapa möjlig-
het till fortsatt tillväxt och 
långsiktig utveckling har vi 
investerat i ett nytt tryckeri 
som ger oss helt nya möjlig-
heter. Tryckeriet har varit i 
drift sedan början av 2016 

och vi kan nu erbjuda myck-
et avancerade och detaljera-
de tryck med upp till sex 
färger då den nya tekniken 
ger betydligt högre preci-
sion, säger försäljningschef 
Jeanette Lindh Svanqvist.

För att hålla igång utveck-
lingen och tillväxten har 
företaget anställt personal 
med fokus på automation 
och underhåll för att avlasta 
skiften och hålla produktio-
nen flytande. Fyra personer 
har nyrekryterats och en 
person har rekryterats in-
ternt. Det handlar om en 
person till varje skift.

Det nya tryckeriet har 
varit igång sedan 1 februari 
2016. Investeringen på tio 
miljoner kronor ger ett ökat 
utrymme att ta in fler ordrar 
och förutsättningar att fort-
sätta växa.

– Dessutom ökar om-
sättningen, vårt fokus är att 
jobba smartare. Tryckma-
skinen är den enda i sitt slag 
i norra Europa. Kapaciteten 
har fördubblats och det gör 
det möjligt för oss att växa 
vidare, konstaterar Lindh 
Svanqvist.

Susanne EmanuelssonDet nya tryckeriet, en investering på cirka tio miljoner kronor. Foto: Jeanette Lindh Svanqvist.

egentligen, förtydligar Mar-
cus.

Susanne Emanuelsson
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Håfveruds Rökeri & Brasseri 
firar 20 års jubileum
V inn  10  kg  rök ta 
f i skde l ika tesser !
- Lämna ditt bidrag till hur vi skall krydda  

eller smaksätta vår jubileumslax!

0530-351 81 Rökeri
0530-351 35 Brasseri
brasseri@haverud.se
www.haverud.se

Gå in på vår Facebook sida:
Håfveruds Rökeri & Brasseri

Lämna din smakkombination eller recept under 
aktiviteten Jubileumslax senast 2016-05-31

- Vi kommer att presentera en vinnare på  
Kanalyran i Håverud 

Lycka till önskar Lars med personal

”Jag tror på och brinner för tillväxt”
inte är självklart bland ung-
domar i Mellerud att idag 
söka sig till industriutbild-
ningarna. 

– Vi har varit dåliga på 
att berätta vilka intressanta 
yrken som finns inom indu-
strin Vi måste modernisera 
vårt sätt att kommunicera ut 
vad vi har att erbjuda och vi 
ska börja redan när barnen 
går i femman och sexan, sä-
ger Bertil.

Använd kompetenser
Industrigruppen  jobbar för 
en ökad samverkan med 
skolan. En samarbetsgrupp 
finns som kan påverka gym-
nasieutbildningarna, och 
mycket är på gång.

–  Företagen måste öpp-
na upp och inte förvänta 
att skolan till exempel ska 
investera i maskiner. Några 
föregångare på detta områ-

de kommer vi att få. På flera 
företag  i Dals Rostock och 
i Mellerud kommer det att 
finnas lokaler där utbildning 
kan ske och handledare fin-
nas. Industrin måste ställa 
upp, vi har behoven. Dessut-
om måste vi fundera på hur 
vi kan använda oss av alla de 
kompetenser som kommit 
till oss nu med de som sö-
ker asyl här. Mångfald är så 
viktigt och en förutsättning 
för innovation som i sin tur 
är en förutsättning för till-
växt. Vi ska inte underskatta 
Melleruds perfekta läge, sä-
ger Bertil Larsson och till-
lägger att han vill poängtera 
det mycket goda samarbetet 
mellan industrigruppen och 
Melleruds kommun.

Karin Åström

– Kommunerna i Dalsland måste i högre grad jobba för att 
främja tillväxt, säger Bertil Larsson, ordförande i Melleruds 
Navets Industrigrupp.

”Här spottar man i nävarna”
Helena Stor Hansson, 
näringslivschef, i Mel-
lerud, upplever Mel-
lerud som unikt när 
det gäller att spotta 
i nävarna och starta 
eget. Handlingsplanen 
för näringslivsarbetet 
som hon i samabete 
med företagarna tagit 
fram har fyra målom-
råden för att främja 
tillväxten.
De målområden som är pri-
oriterade i näringslivsplanen 
är attraktivt företagsklimat, 
hållbart företagande, fram-
tida kompetensförsörjning 
och kreativ besöksnäring. 

Målen har arbetats fram 
tillsammans med represen-
tanter för näringslivet i en 
serie workshops och dialog-
möten.

Snabb hantering
Man vill nå ett attraktivt 
företagsklimat till exem-
pel genom att upprätta en 
struktur hos kommunen för 
snabb hantering av före-
tagsfrågor.  

Man ska även undersöka 
möjligheterna att öka för-
eningsbidragen, delta på 
bomässor och i samarbete 
med Position Väst (som er-
bjuder etableringsservice på 
uppdrag av 18 västsvenska 
kommuner) marknadsföra 
Mellerud som etablerings-
ort.

– Genom Position Väst 
synliggjordes vi som den 
demografiska mittpunkten 
i Skandinavien, till exempel, 
säger Helena.

Entreprenörskap
Under målet hållbart företa-
gande ska näringslivsrådet, 

Helena Stor Hansson, kommunens näringslivschef , upple-
ver Mellerud som unikt när det gäller att spotta i nävarna 
och starta eget.

”Mellerudsborna är väldigt köptrogna”
Köpmannaförening-
ens ordförande, Mona 
Christiansson, fram-
håller att Melleruds-
borna är mycket köp-
trogna. Dock önskar 
hon en öppnare dialog 
mellan kommun och 
småföretagare.
– Vi har många återkom-
mande kunder, det märks 
också att vi fått andra na-
tionaliteter i samhället och 
det är väldigt positivt, säger 
Mona, som själv driver tre 
butiker på Storgatan i Mel-
lerud. Hon äger både bok-
handeln, en hälsokostbutik 
och en butik med begag-
nade barnkläder. Alla ligger 
vägg i vägg med varandra.

Mona blev invald i köp-
mannaföreningen för sex-
sju år sedan. Hon understry-
ker att kommunen öppnat 
sig mycket gentemot kom-
munens företagare under de 

åren. Här har Mellerudsna-
vet varit till stor hjälp, anser 
Mona.

– När det gäller närings-
livet i kommunen så ser det 
positivt ut. Man ser en viss 
generationsväxling bland 
småföretagare och två bu-
tiker i centrum där ägarna 
gått i pension har tagits 
över av yngre förmågor. 
Det finns inga tomma bo-
stadshus längre heller. Tack 
vare nyanlända som fått 
uppehållstillstånd och övri-
ga inflyttade så blir tomma 
bostäder bebodda idag och 
det är ju väldigt roligt, säger 
Mona.

Det hon saknar är en mer 
öppen dialog mellan kom-
munens företrädare och 
småföretagarna i kommu-
nen.

– Jag önskar att våra 
politiker och tjänstemän 
kommer ut och besöker oss 
småföretagare för att ta reda 

på hur vi har det. Det är en 
stor skillnad mellan att vara 
småföretagare och storföre-
tagare. Vi undrar också vad 
som händer med Köpman-
torget som planeras byggas 
om, många av oss företagare 
i centrum vill ha besked om 
det med tanke på det plane-
rade köpcentrat på Västerrå-
da, understryker Mona.

Hon pratar väl om så kall-
ade instegsjobb. I hennes 
ena butik arbetar en kvinna 
från Syrien som först hade 
ett instegsjobb i sex måna-
der. Idag har hon en viss-
tidsanställning.

– Hon anställdes efter-
som hon kunde sy, sedan 
utvecklades hon och lärde 
sig prata svenska bättre. Nu 
klarar hon att stå i kassan 
och expediera kunder. Hon 
är duktig på matte, säger 
Mona.

Hon tipsar om att sys-
selsätta arbetslösa ungdo-

Mona Christiansson, ordfö-
rande i Melleruds Köpman-
naförening.

mar och nyanlända med att 
hjälpa till med våra gamla. 
Varför inte sitta och läsa för 
dem eller gå ut på promenad 
med dem?

– De skulle ju inte ta bort 
befintlig personal, utan is-
tället stötta dem med ar-
betsuppgifter de kanske har 
svårt att hinna med.

Susanne Emanuelsson

Bertil Larsson är ordförande MellerudsNavets 
Industrigrupp, ordförande i JOAB-gruppens 
bolag och sitter med i kommunens näringslivs-
råd. – Jag tror på och brinner för tillväxt i en vid 
bemärkelse, säger han. Både näringsliv, kommu-
ner och människor ska växa.

– Inget företag vill verka i 
en kommun som inte växer. 
För Mellerud är det nöd-
vändigt att bostäder byggs 
och att kommunikationer 
förbättras. Jag tycker det 
är kommunens uppgift att 
göra mer i dessa frågor. Det 
måste också finnas bra mo-
biltäckning och internet i 
tillräclig omfattning i hela 
kommunen. Företag ska eta-
blera sig här, befintliga vill 
expandera, och folk som ska 
arbeta här behöver någon-
stans att bo eller möjlighe-
ter att pendla hit. Bostäder 
och bra kommunikationer 
är grundförutsättningar för 

att få människor att flytta 
hit. Bra barnomsorg, skola, 
äldreomsorg och kulturliv 
är andra förutsättningar.  In-
dustriföretagens fortlevnad 
är beroende av detta. Allt 
hänger ihop och vi är bero-
ende av varandra, säger Ber-
til Larsson. 

Han menar att alla kom-
muner i Dalsland gentemot 
regionen borde utöva mer 
tryck till exempel när det 
gäller tågtrafik på passande 
tider. 

– Det är kommuners upp-
gift. Att grupper och kunni-
ga människor engagerar sig 
är jättebra men trycket blir 

större med kommuner bak-
om. Vi ställer oss alla bakom 
om kommunen agerar.

Intressanta 
industriyrken 
Industriföretagen i Melle-
rud står inför förändringar 
de närmaste åren och behö-

skolan, företagen och Ung  
Företagsamhet, vidareut-
veckla arbetet med entre-
prenörskap i skolan. 

– Under hela 2016 blir det 
stort fokus på samarbetet 
mellan skola och näringsliv. 
Den 26 april upprepas den 
lyckade arbetsmarknadsda-
gen som vi höll i fjol. Ut-
ställarna som kom från både 
privat och offentlig sektor 
var nöjda. Det kom många 
elever och vuxna arbetssö-
kande och i år har vi även 
bjudit in Arbetsförmedling-
en och starta eget-organisa-
tioner, berättar Helena.

Samarbete
För att bidra till  framtida 
kompetensförsörjning kom-
mer lärare att göra studiebe-

sök på företag i kommunen 
under 2016 och fler elever 
ska beredas plats på utbild-
ningar där det råder arbets-
kraftsbrist.

Under målet kreativ be-
söksnäring innehåller hand-
lingsplanen punkter som 
förbättrad skyltning och 
tillgänglighet till centrum, 
Västerråda och Håverud.

Fler familjeaktiviteter 
i kommunen, att mark-
nadsföra Dalsland Center 
internationell genom Tu-
ristrådet i Västsverige och 
bättre turistinformation ge-
nom infopoints på fler ställ-
en i kommunen är andra 
angelägna mål. 

 – Folk har ett bra ekono-
miskt tänk här. Det är unikt 
med Mellerud, här startar 

man eget och spottar i nä-
varna. Det är positivt för  vi 
måste jobba med tillväxt, 
det räcker inte att bibehålla 

det som finns, säger Helena 
Stor Hansson.

Karin Åström

ver kvalificerad arbetskraft 
inom bland annat design, 
teknik och konstruktion, 
men det är ett stort problem 
att få tag på högskoleutbil-
dad personal.
 Även gymnasieutbildad 
personal till industrin be-
hövs men tydligt är att det 
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Låt dina affärer blomstra mitt 
i Dalsland. Vi har 36.000 kvm 
lokaler för kontor, verkstad, 
industri och lager. 
• Tekniska lösningar i världsklass
• Lokaler och utrymmen i alla storlekar
• Fibernätverk och eltillförsel utöver det vanliga
• Bevakning dygnet runt
• Kontor, lager, industri samt produktionsytor
• Centralt beläget i Dalsland
• Goda förbindelser i samband med E45 samt 
   tåg, bil och bussvägar
• Nu kan vi även erbjuda vinterförvaring av
   husbil/husvagn och båt

Håfreströms Företagspark AB • Fabriksvägen 15, 464 40 Åsensbruk 
Tel: 0530-365 00 • E-post: christer.olsson@hafpark.se • www.hafpark.se

Till student, konfirmation 
och vårens festligheter!

Kostympaket
1.995:-

(inkl. skjorta och slips/fluga)

Tel. 0530-101 04

Klänning
350:-

(finns även i offwhite)

• Skapar möten för Melleruds näringsliv

• Förmedlar kunskap till Melleruds näringsliv

• Bildar nätverk för Melleruds näringsliv

• Lyfter frågorna för Melleruds näringsliv

• Ger stöd och råd till Melleruds näringsliv

...Navet... en del av Melleruds framtid!
0530-183 00 • info@mellerudsnavet.se

-

Anderssons Markis har sedan mer än ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed en av 
landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av hög

kvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals 
nöjda kunder sedan starten 1957. 

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Välkomna! Kolla in  
Tina Nordströms  
kollektion från 

Mellerud på sjätte plats i ny mätning
Västra Götalands 
högsta och lägsta före-
tagsamhet finns bland 
kommunerna i Fyrbo-
dal. Mellerud hamnar 
på sjätte plats.
I Tanum, som ligger etta i 
länet, är hela 19,6 procent 
av befolkningen i arbetsför 
ålder företagsam. Trollhät-
tan fortsätter att vara den 

kommun med lägst andel 
företagsamma i hela Västra 
Götaland och utmärkan-
de är också den låga före-
tagsamheten bland unga i 
kommunen. Det visar en ny 
rapport från Svenskt Nä-
ringsliv.  

– Det är anmärknings-
värt stora skillnader mellan 
kommunerna i Fyrbodal, 
säger Kristian Johansson 

Svenskt Näringsliv.   När 
det gäller den totala före-
tagsamheten, den andel av 
befolkningen som på ett 
eller annat sätt ansvarar för 
ett företags utveckling, så är 
det för Västra Götalands del 
en toppnotering. 11,7 pro-
cent av befolkningen i ar-
betsför ålder är företagsam.   
Även bland länets kvinnor 
och unga ökar företagsam-

heten.   De 10,2 procent av 
kvinnorna på Orust som är 
företagsamma gör att kom-
munen toppar i Fyrbodal 
tätt följt av i Sotenäs. Lägst 
andel återfinns i Trollhättan 
och Vänersborg, där endast 
4,1 respektive 4,8 procent av 
den kvinnliga befolkningen 
är företagsam.

  I årets rapport har 
Svenskt Näringsliv valt att 

specialstudera företagsam-
heten inom välfärdssektorn. 
Under de senaste fem åren 
har företagsamheten inom 
välfärdssektorn ökat med 24 
procent. Även antalet kvin-
nor som är företagsamma 
inom välfärdssektorn har 
ökat under de senaste fem 
åren och Västra Götaland 
ligger här högre än många 
andra län.

 – Att kommunerna öpp-
nar upp sektorer som tidiga-
re varit stängda bidrar till en 
förbättrad företagsamhet. 
Sex av tio företagsamma 
i välfärdssektorn är också 
kvinnor, säger Kristian Jo-
hansson, biträdande regi-
onchef Svenskt Näringsliv 
Västra Götaland.

Mellerud ligger bra till när Svenskt Näringsliv rankar företagsamheten i regionen.
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Medvind i betongbranschen 

”Personligen tycker jag om att utveckla och gå vidare”, säger Mats Larsson, Örs Cementgjuteri AB när han blickar ut över sitt livsverk. Här syns den hårdgjorda markytan som beretts 
inför framtida satsningar.

Hyreshus i Trollhättan tillverkade av betongelement från 
Örs Cementgjuteri. Foto: Örs Cementgjuteri.

Produktionslokalerna har upp till tio meter i takhöjd. Det är en robust byggnad för att 
man ska kunna hantera de tunga elementen.

Det fattas 700 000 
bostäder i Sverige. Det 
är en gynnsam utveck-
ling för företag i bygg-
branschen och även 
för Örs Cementgjuteri 
AB med Mats Larsson 
som ägare.

– Vi har medvind nu. 
Betong är ett robust 
material som inte krä-
ver så mycket under-
håll, förklarar Mats.
Företaget startades 1927 av 

Mats farfar Johan Larsson. 
När Mats började jobba i 
företaget 1988 drevs det av 
hans pappa Gösta Larsson 
och hans bröder Allan och 
Eimar. Mats tog över Örs 
Cementgjuteri för 25 år se-
dan, 1991. Då producerades 
enbart rör och brunnar i be-
tong.

– Men vi såg en vikande 
marknad när det gällde be-
tongrör. Lokala byggföretag 
började fråga oss om vi kun-
de hjälpa dem att prefabri-
cera mindre betongelement. 

Så vi spann vidare på det 
och detta är basen i vår pro-
duktion idag, berättar Mats.

När han tog över var det 
bara Mats, hans pappa plus 
en anställd i företaget. Idag 
har han 24 anställda och lo-
kalerna har byggts ut i om-
gångar och omfattar cirka  
4 000 kvadratmeter pro-
duktionsyta. I större delen 
av lokalen är takhöjden tio 
meter. På utsidan har Mats 
sprängt berg och ställt i ord-
ning en hårdgjord yta.

Ett livsverk
– Det är ett livsverk, någon 
ska ju fortsätta sedan. Jag 
tycker vi har tagit i när det 
gäller ytorna, det handlar 
om ett långsiktigt tänk. Det 
är viktigt med utrymme, 
inte bara för produktionen. 
Det ska vara praktiskt och 
rationellt, plats för lastning, 
lagerhållning och lätt att 
ploga snö, poängterar Mats.

I huvudsak är det beton-
gelement till bostadshus 
man tillverkar, såsom lä-
genheter i våningar. Bland 
annat väggar, balkonger och 
pelare. Här finns även lager-
produkter; brunnar för en-
skilt avlopp, stödmurar och 
betongrör. Allt produceras 
i Ör och det krävs mycket 
transporter. LBC Värm-
land levererar materialet för 
tillverkningen, medan ett 
Göteborgsföretag transpor-
terar elementen ut till kund.

20 ton tunga element
– Vi kan producera upp till 
20 ton tunga element, som 
längst kan de vara 14 meter. 
De transporteras alltid stå-
ende och det är 4,50 meter 
i fri höjd på vägarna, så for-
donen bestämmer höjden.

Kan du ge exempel på var-
för det gått så bra för företa-
get?

– Naturligtvis eftersom 
det finns en marknad som 
efterfrågar betongelement 

även om den har svängt 
genom åren. Fast nu fattas  
700 000 bostäder i Sverige 
och det borde vara gynn-
samt i vår bransch. Så vi 
har medvind nu, konstaterar 
Mats.

Rimligt entusiastisk
Vad bör man vara utrustad 
med för egenskaper som entre-
prenör?

– Vara rimligt entusias-
tisk. Sedan gäller det att 
kunna hitta rätt medarbe-
tare med praktisk fallenhet 
och som tycker om miljön 
och materialet vi jobbar 
med. Det är stimuleran-
de att producera, vi bygger 
betongelementen tillsam-
mans och de används se-
dan till hyreshus. Det är 
något beständigt. Dalslands 
sparbank har betytt mycket 

för utvecklingen. Jag har ju 
gjort stora satsningar och 
då är det viktigt att ha deras 
förtroende.

Sedan tre år finns kon-
toret i ett rött hus som var 
boningshus på ursprungs-
gården som var en jord-
bruksfastighet. Personalen 
arbetar dagtid och kommer 
i huvudsak från närområdet. 
Ett par kommer dock från 
Åmål och Vänersborg.

Hur ser framtiden ut?
– Vi är fullbokade till efter 

semestern, så orderboken är 
välfylld. Vintern 2016-2017 
ska vi leverera till tre styck-
en åttavåningshus i Borås, 
det är en rolig order. Större 
jobb ger ju bättre framför-
hållning, säger Mats nöjt.

Susanne Emanuelsson
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Dalslands Skylt & Reklam

DSR
Mellerud Bengtsfors
0530-101 99             0531-101 66

• Skyltar
• Dekaler
• Arbetskläder
• Böcker

• Brodyr
• Bildekor
• Roll-Ups
• Kuvert

• Visitkort
• Profilkläder
• Presentreklam
• Fönsterdekor

• Broschyrer
• Banderoller
...och mycket 
mer!

dsreklam.se

Matglädje i Mellerud
Torget

Spelbutiken finns 
nu hos oss!

Kom in och köp Kenneths andelsspel  
onsdag - fredag - lördag 

Övriga dagar kör vi spelhörnans 
andelsspel. Lycka till!

Öppet alla dagar 8-22

Hemköp Mellerud Torget

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

Försäkringsskador,
 alla försäkringsbolag

Lackeringar, bilreparationer

Kärragatan 19 • Tel. 0530-100 08

American Special Cars

www.ascars.se

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

Storgatan 18, Mellerud 
Tel. 0530-100 96

Zonterapi- & 
Homeopatpraktiken 
Elisabeth Gustavsson

Tidsbeställning
0150-551 11, 070-360 02 32 

Bäckgatan 4, Mellerud

Vd-byte och kommersiell 
milstolpe för Enviro

15 februari tillträdde 
Thomas Sörensson 
som ny vd för Scandi-
navian Enviro Sys-
tems. Han tar över ett 
företag som nyligen 
nådde en kommersiell 
milstolpe.
Nyligen godkändes näm-
ligen Enviros återvunna 
kimrök av Volvo Cars, att 
använda i de chassipluggar 
som AnVa Polytech i Sunne 
leverarar till biltillverkaren. 
Ett fint läge med andra ord 
att föra tekniken vidare ut i 
världen.

– Det är en spännande tid 
för företaget med tanke på 
vårt tekniska genombrott 
att leverera till fordonsindu-
strin. Kvalitet och miljö är 
starka värdebärare för både 
Volvo och oss. Fordons-
branschen har tuffa kvali-
tetskrav och att vi lyckats 
implementera återvunnen 
kimrök där ser jag som en 
stor framgång för cirkulär 
ekonomi och för Enviro. Jag 
hoppas det ska ge ringar på 
vattnet, både i Sverige och 
internationellt, säger Sö-
rensson, som redan ser ett 
växande intresse.

Testprocessor
Flera parallella testprocesser 
av kimröken pågår hos flera 
aktörer. En av dem sker hos 
Trelleborg och har visat bra 
resultat.

Martin Hagbyhn, som 
varit vd i drygt tre år, kom-
mer att jobba kvar under en 
övergångsperiod för att ge 
Sörensson en inblick i på-
gående aktiviteter och säkra 
upparbetade affärskontak-
ter. Han har arbetat långsik-
tigt med att utveckla tekni-
ken och produkten.

– Jag kommer att jobba 
kvar den här månaden, se-
dan finns jag kvar på tim-
basis vid behov. Jag bor i 
Malmö och jag kände att 
det blev för mycket resan-
de. Beslutet att avgå som vd 
har tagits i lugn och ro. Det 
känns skönt att lämna över 
till en person som Thomas, 
jag har stort förtroende för 
honom, säger Hagbyhn, 

Nyanställningar
i Dals Rostock
JOAB slog omsättningsre-
kord till 518 miljoner förra 
året, vilket var en ökning 
med 17 procent. Ökning-
en håller i sig och innebär 
nyanställningar i Dals Ro-
stock. Samtliga produkt-
grupper går starkt men 
framförallt lastväxlarna som 
ökat 40 procent senaste året. 

Robotinvesteringen som 
gjordes för ett år sedan i an-
läggningen i Dals Rost har 
visat sig mycket bra och låg 
perfekt i tiden.

– Det är många års hårt 
arbete, kompetenta medar-
betare och en förändring i 
inköpsprocessen som ligger 
bakom ökningen, säger vd 
Peter Olsson.

JOAB ser positivt på 
framtiden, ökningen håller i 
sig och i år bedöms omsätt-
ningen hamna på runt 600 
miljoner.

Detta innebär att ett antal 
nyanställningar kommer att 
behövas i Dals Rostock un-
der våren.

JOAB har ett väl funge-
rande samarbete med un-
derleverantörer runt om i 
trakten. Man har också på-
börjat olika projekt tillsam-
mans med skolan i Mellerud 
för att säkerställa framtida 
kompetens och visa vad fö-
retaget kan erbjuda.

Martin Hagbyhn, avgående vd på Enviro Scandinavian Systems och platschefen på Tyre 
Recycling in Sweden AB i Åsensbruk, Jan Olsson.

Thomas Sörensson, ny vd 
för Enviro Scandinavian 
Systems sedan 15 februari.

som kommer att finnas kvar 
som aktieägare i bolaget.

Återvinna kimrök
Man har arbetat med att 
återvinna kimrök under ett 
år i Åsensbruk, ett stort an-
tal tester och prover har ge-
nomförts.

– Många arbetar med 
att lösa problemen med att 
återvinna uttjänta bildäck. 
Att vi har en anläggning 
som fungerar och att vi fått 
fram säljbara produkter till 
industrin är riktigt spän-
nande, konstaterar Hag-
byhn.

När det gäller försälj-
ningen av anläggningar ser 
Sörensson ett ökat intresse 
både i Sverige och interna-
tionellt för den här typen 
av återvinningsanläggning. 
I januari, som ett led i En-
viros samarbetsavtal med 
en global däcktillverkare, 
processades cirka 20 ton 
uttjänta gruvdäck i Åsens-
bruk. Testet var en viktig del 
i processen att etablera en 
anläggning i Chile och att 
säkerställa att metoden även 
fungerar för gruvdäck. Pro-
duktionen gick bra och en 
utvärdering av den utvunna 
kimröken pågår.

Varit exportchef
Sörensson har arbetat två 
år som exportchef hos 
Opus Equipment med säte 
i Mölndal. Före det var han 
vd på B&B Tools med an-
svar för företagets kinesiska 
verksamhet. Innan dess var 
Sörensson vd hos KON-
TIKAB som sysslar med 
industriell täthetsprovning. 
75 procent av verksamheten 
består av export.

– Jag har lång erfarenhet 
av internationella affärer. 
Anläggningen i Åsensbruk 
kommer jag att besöka nå-
gon gång i veckan, mycket 
av fokus läggs nu på kundsi-
dan. Den största utveck-
lingsfasen är klar, nu är vi i 
fasen att komma närmare 

kunden, förklarar Sörens-
son.

När det gäller framtidens 
kundbesök är den fina an-
läggningen i Åsensbruk en 
viktig del i den fortsatta 
processen.

– Det kommer att sätta 
Åsensbruk på kartan och 
dra fördelar till bygden ock-
så, understryker han.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Vid Enviros till-
verkning av ett ton återvun-
nen kimrök med uttjänta 
däck som råvara sparas två 
ton olja och CO2-utsläppet 
minskas med 60 procent i 
förhållande till produktion 
av jungfrulig kimrök.
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Country Thyme
Present & Dekor

i Countrystil
Kika in och ta en fika!
Massor med varnyheter

Öppet: mån-fre 10.00-18.00 lör 10.00-14.00
Linderud 6 • Mellerud 0530-41500

VÄLKOMNA!

.

Livsmedelsbutik med brett 
sortiment och närproducerat

Öppet alla dagar 10-19
Brunnsvägen 87, Dals Rostock. Tel. 0530-204 04

Mobil: 070-739 58 59, 0530-132 98
Sapphultsg. 6, Mld Vi finns bakom Bilbolaget

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

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

Reklambyrå öppnar filial i Bengtsfors

I butiken i Mellerud hittar vi Carl-Johan Nordgren och ägarna Jörgen Andersson och Vivian Johansen. Här syns några av 
de arbets- och profilkläder man säljer.

Torsdag 10 mars öppnar 
filialen i Bengtsfors, med 
Stefan Augustsson vid 
rodret. Foto: Privat.

I morgon 10 mars 
öppnar Dalslands 
Skylt & Reklam sin nya 
filial i Bengtsfors, med 
Stefan Augustsson 
vid spakarna. Det blir 
både butik och kontor 
i den nya lokalen intill 
ST1-stationen.
– Vi har samarbetat under 
flera år med Stefan när han 
arbetade med trycksaker 
på Dalslänningen. Han har 
lång erfarenhet av trycke-
ribranschen och vi är väldigt 
glada över att ha honom hos 
oss, säger Vivian Johansen 
som driver företaget med 
sambon Jörgen Andersson.

Filialen omfattar både 
butik och kontor och är be-
lägen på Ekagatan 1 intill 
ST1-stationen vid södra in-
farten till Bengtsfors. 

– Vi hyr lokalen som är på 
cirka 130 kvadratmeter, den 
är nyrenoverad. Vi kommer 
att erbjuda arbetskläder, 
profilkläder och trycksaker, 
som skyltar och bildekor. 
Man beställer sina produk-
ter i Bengtsfors, men till-
verkningen sker fortfarande 

i Mellerud, förklarar Jörgen.
Anledningen till sats-

ningen är att företaget har 
många kunder i Bengtsfor-
strakten, så det kändes rätt 
att etablera sig där.

Dalslands Skylt & Re-
klam startade 2000 i Mel-
lerud, nuvarande lokal på 
Västerråda har man haft se-
dan 2005. I december 2013 
byggdes butik och kontor 

ut. Kunderna erbjuds ar-
betskläder, profilkläder, 
skyltar, banderoller, mäss- 
och utställningsmaterial 
samt presentreklamprylar. 

– Vi stripar bilar, lastbilar 

och båtar också, tillägger 
Jörgen.

2015 var ett bra år för fö-
retaget och 2016 har börjat 
minst lika bra.

– Det märks att det går bra 

Butik med amerikansk lantlig stil
Efter 15 år i USA 
återvände Ann-Sofie 
och Per-Erik Fors till 
Dalsland. De köpte 
Motell Linderud och 
renoverade lokalerna. 
Första advent 2015 
öppnade här Country 
Thyme som har både 
butik och café.
Både butik och café har 
en lantlig rustik stil som 
Ann-Sofie beskriver som 
”lite american countrystyle”. 
Mustiga färger och prylar du 
inte hittar på så många an-
dra ställen finns i hyllorna. 
Färgglada filtar i indiansk 
stil, bambustolar, korgar, 
lyktor, textilier, stråhattar  
och massor av presentartik-
lar för både ung som gam-
mal finns här. Ann-Sofie 
importerar doftljus från 
USA, de finns i långa rader 
i hyllorna.

– De säljer väldigt bra, sä-
ger hon.

Ann-Sofie Fors driver butiken och caféet Country Thy-
me strax norr om Mellerud i före detta Motell Linderuds 
lokaler.

Ta god tid på dig när du går runt i butiken, det finns myck-
et att titta på.

för många företag i Melle-
rud, de byter firmabil oftare 
då och det ger oss jobb. Vi 
har ökat omsättningen varje 
år sedan vi började för 16 år 
sedan, konstaterar Vivian.

Susanne Emanuelsson

Dessutom finns det kryd-
dor, kex, teer, kaffe, mar-
melader och olika slags 
choklad i läckra presentför-
packningar. På ett bord hit-
tar vi diverse långkoksgrytor 
med timer, också det typiskt 
amerikanskt. Inför våren 
har Ann-Sofie tagit hem in-
spiration för verandan eller 
balkongen.

Cafeet är rymligt och 
har plats för mellan 25-30 
sittande gäster. En del fi-
kabröd är hembakat och en 

del inköpt. På helgerna ser-
veras även mackor. Kaffet 
från Bergstrands i Göteborg 
kan även köpas med hem i 
form av hela kaffebönor.

– Tanken är att du ska 
kunna ta din kaffekop och 
gå runt i butiken. Det ska 
vara en avkoppling att kom-
ma hit och handla, ingen 
stress utan mina kunder ska 
kunna ladda batterierna här. 
Jag planerar att ha en stor 
veranda ut mot E45, i typisk 
amerikansk stil med plåttak, 

berättar Ann-Sofie som 
själv kommer från Håverud.

Maken Per-Erik har sina 
rötter i Billingsfors. Han 

har för övrigt försäljning av 
amerikanska biltillbehör i 
ett angränsande rum.

Susanne Emanuelsson
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Enskilt avlopp
Stödmurar
Betongelement
Brunnar och rör

Vi producerar 
och säljer  

betongvaror mot

Veteran Classic
DALSLAND

Tisdagsträffar i Sunnanå
31 maj - 30 augusti kl. 18.00-21.00

Servering finns.
För mer info: www.veteranclassic.se

Andrahandsbutiken 7:an 
Tel. 0530-101 07 

  http://andrahandsbutikensjuan.com

Vi finns på        och  

Varmt välkomna!

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vuxenutbildningen

Favorit i repris!
Välkommen att delta  

på 2016 års upplaga av  
Arbetsmarknadsdagen!

Tisdag 26 april kl 10.30-13.00

Förra året blev en succé där elever och arbets- 
sökande fick praktikplatser och jobb efteråt!

Under den här dagen kan arbetsgivare möta elever 
från gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI och arbets-

sökande under trevliga former i Studiehallen på 
Dahlstiernska gymnasiet.

Arbetsgivare eller personalansvarig som vill ha ett 
bord anmäler sig senast 19 april till

Helena Stor Hansson, Melleruds Kommun
Telefon: 0530- 181 08

Mail: helena.stor.hansson@mellerud.se

Arbetsmarknadsdagen är ett samarbete mellan 
kommunen, skolan och näringslivet i Mellerud

Ihopslagning ger bättre helhet
De fyra resebolagen 
Björnresor, Trestad 
Stigen, Liljaresor och 
Places To Go slås sam-
man nu i vår och kom-
mer att gå under ett 
och samma namn – Din 
Resebyrå. Björnresors 
kontor i Mellerud och 
Vänersborg blir kvar 
som tidigare.
– Sammanslagningen inne-
bär att vi kan få bättre avtal 
och kunderna får en helt an-
nan helhet. Vi får helt enkelt 
bättre förutsättningar att 
plocka ihop våra kunders re-
sor, förklarar Helen Hjoberg 
Dária, resesäljare på Björn-
resor i Mellerud.

Ägare och vd i koncer-
nen CDP Group, som äger 
de nämnda resebolagen, är 
Christer Dahlberg.

– Hans mål från det han 
blev ägare för cirka tre år 
sedan var att slå ihop de 
olika resebolagen till en stor 
resebyrå. Nu står det klart 
att alla kommer att finnas 
under samma firmanamn 
med start i vår. Det finns 
kontor i Mellerud, Väners-
borg, Kungälv, Kristianstad 
och två i Uddevalla varav ett 
fungerar som huvudkontor, 
berättar Bettina Jacobsson, 
kontorschef på Trestad Sti-
gen.

Ny logotype och nya skyl-
tar är på gång, liksom en 
gemensam hemsida med 
underkategorier till resebo-
lagen.

– Vi fortsätter att arbeta 
individuellt, så kunderna 
kommer inte att märka av 
någon förändring, säger He-
len.

Helen Hjoberg Dária, 
resesäljare på Björnresor 

och Bettina Jacobsson, 
kontorschef Trestad 

Stigen Resor. De visar 
upp en vepa med det 

nya företagsnamnet Din 
resebyrå.

Ombyggnaden klar

Upperud 9:9 har genomgått en förvandling och slår upp 
portarna i påsk. Foto: Upperud 9:9.

Elisabeth har återvänt till Mellerud
Elisabeth Gustavsson, 
före detta Andreasson 
har återvänt till Melle-
rud efter decennier på 
annan ort. Hon driver 
egen verksamhet i 
villan på Bäckgatan. 

Zonterapi, irisdiagnostik 
och homeopati är Elisabeths 
områden och i den nyreno-
verade villan på Bäckgatan 
tar hon från och med nu 
emot patienter.

Elisabeth är uppvuxen på 

Elisabeth Gustavsson, före detta Andreasson, har återvänt 
till Mellerud och driver verksamhet med zonterapi, irisdi-
agnostik och homeopati.

Upperud 9:9 slår upp 
portarna i ny glans i 
påskhelgen. 

Det nästan årslånga om-
byggnadsarbetet är klart och 
förvandlingen av det gamla 
sädesmagasinet, sedermera 
Hantverkshuset är total. 

 Restaurangen och de fem 
övernattningslägenheterna 
är redo att ta emot gäster 
och i påsk öppnar man offi-
ciellt med Öppet hus.

– Det ska bli roligt att 
visa vad vi gjort säger ägaren 
Kerstin Söderlund.

Karin Åström

Skolgatan i Mellerud men 
flyttade härifrån 1975. 

Hon har bott många år i 
Katrineholm där hon arbe-
tat på Arbetsförmedlingen 
och på skattemyndigheten. 
Sedan 1993 jobbar hon 
enbart med sin verksamhet 
som terapeut. 

I somras återvände Elisa-
beth till Mellerud med sin 

man Stig som är snickare. 
Tillsammans har de renove-
rat huset på Bäckgatan och 
stormtrivs.

– Jag har saknat andan 
som finns här sedan jag flyt-
tade, den finns ingen annan 
stans. Dessutom är det så 
otroligt vackert i Dalsland, 
säger Elisabeth Gustavsson.

Karin Åström

Vad är det för slags resor ni 
säljer mest av nu?

– Sommarresor, höstresor 
och resor till julen 2016. Vi 
ser också en stor ökning av 
kryssningar, särskilt i Kari-
bien, berättar Helen.

Din Resebyrå har ett 15-
tal anställda plus chaufförer 
och trafikplanerare. Man 
säljer bland annat charter-
resor, bussresor, affärsresor, 
kryssningar, flygresor och 
tågresor.

Susanne Emanuelsson
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DIN KOMMUN

Var med och påverka vår gemensamma framtid.

FC Mellerud spelar nästa år i Svenska Futsalligan. Foto: Marcus Ek 
En ny bollhall för att komplettera Rådahallen. 
Beräknas klar under 2017.  

Kombohus likt detta på Tjörn kan bli aktuella i  Mellerud 

Nya hyresrätter i centrala Mellerud. Arbetet med 
detaljplaner för att möjliggöra detta har påbörjats.

Efter många år av minskning ökar Melleruds kommuns befolkning igen. 
 Förra året ökade vi procentuellt mest i hela Fyrbodal. I mars 2015 hade 

vi 8 991 invånare, nu har vi 9 167, en ökning med nästan två procent.  
Därför har vi nu möjlighet att satsa.  Här är några exempel på vad som är på gång:

Pubeftermiddag på Fagerlidshemmet

Ett nytt modernt särskilt boende för äldre på 
Ängenäs. Beräknas påbörjas under 2017.

Sommaravslutningsfest på Stinsen

En renovering av Ungdomshuset Stinsen. 
Påbörjas snarast.

Mellerud – en drivande och nytänkande kommun 
i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och 

ungdomar prioriteras.


