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 Välkomna till Mellerudsmässan 2016
Årets Mellerudsmässa är 
något av en jubileums-
mässa. Det är femte gång-
en vi ordnar en mässa en-
ligt det upplägg vi skapade 
år 2008.
Att konceptet fortfarande 
står sig visar sig genom att 
hela 61 utställare finns an
mälda i år, företag, organisa
tioner och föreningar.

 Vi hoppas givetvis också 
på att besökarantalet blir 
ännu högre än tidigare. På de 

fyra tidigare mässorna har vi 
varje gång legat på cirka 2 
500 besökare.

Målet med mässan är att 
visa upp mångfalden och 
bredden i kommunen, både 
när det gäller företag och 
föreningsliv. Vi vill förmedla 
att det finns mycket att vara 
stolt över i vår kommun.

Mässan ska också bidra till 
att skapa kontakter mellan 
företag, föreningar och orga
nisationer, men också mellan 
dem och allmänheten. Före

tag ska kunna hitta kunder 
och kanske framtida anställ
da. Föreningarna kan finna 
blivande medlemmar och 
ledare och besökarna kan få 
möjlighet att träffa företagare 
att anlita eller hitta nya fri
tidsintressen.

Så välkomna till två nya 
festdagar i Rådahallen.

Planeringsgruppen
Ingmar Johansson

Helena Stor Hansson
Lars Nilsson

 Mässvärdarna hjälper dig
Liksom tidigare år finns 
det mässvärdar till hands 
för att serva besökare 
och utställare.
– I år har tio stycken mäss
värdar som valts ut efter 
intervjuer, berättar Mikke 
Teveborg Nilsson, ansvarig 
för mässvärdarna.

Ungdomarna finns till 

hands under båda dagarna. 
Det kan handla om allt från 
att stå i kassan, serva besö
kare och städa till att hjälpa 
folk att hitta rätt och svara 
på frågor.

Värdarna har träffats för 
en kickoff för att få en 
extra utbildning och lära 
känna varandra.

– Kickoffen var också ett 

sätt för ungdomarna att få 
känna på arbetslivet lite mer 
och få ett möte där man fick 
lära sig vilka förväntningar 
man har på sig som 
mässvärd, förklarar Mikke.

Temat för kvällen var hur 
man bemöter människor, 
säkerhetsregler, mässupp
lägg och lite historia bakom 
Mellerudsmässan.

Några av de tio mässvärdar som valts ut att arbeta på Mellerudsmässan. Foto: Privat.

 Intressanta seminarier
I SunLikes lokaler på Råda
hallens övervåning kom
mer flera intressanta semi
narier att hållas, missa inte 
det.

De handlar om att starta 
företag, om varför hollän
dare gärna flyttar till Melle
rud, om modern säkerhets
teknik och om molntjänster 

och dess möjligheter. Dals
lands Skrivarförenings 
mellerudsgrupp läser dess
utom ur sina alster. 

 Stig mässans konferencier
Stig Bertilsson kommer att 
lotsa mässbesökarna genom 
scenprogrammet båda dagar
na. Att vara konferencier är 
inget nytt för Stig som bland 
annat skött sysslan under 
många år på Kanalyran och 
under tidigare näringslivs
mässor i Mellerud.

Ett spännande forum 
för ett vitalt näringsliv

Det är fantastiskt roligt att 
vi återigen får mötas på nä
ringslivsmässan. 

Här skapas kontakter och 
här synliggörs  både ”inåt” 
för oss mellerudsbor och 
”utåt” för besökare  den 
bredd och vitalitet som ju 
kännetecknar Mellerudsfö
retagen. Vi har ett närings 
och föreningsliv som vi kan 
vara väldigt stolta över! För 

kommunens del innebär 
deltagandet möjligheter att 
ytterligare befästa och ut
veckla våra goda relationer 
med företag och föreningar. 
Detta, menar jag, är en för
utsättning för att vi ska vara 
framgångsrika i arbetet med 
att göra Melleruds kommun 
ännu bättre.

Morgan E Andersson, kom-
munfullmäktiges ordförande

 Alban Faust står för musiken på invigningen

Alban Faust från 
Frestersbyn spelar 

på invigningen av 
Mellerudsmässan.

Alban Faust, riksspel-
man och instrument-
byggare i Frestersbyn, 
spelar på invigningen 
av Mellerudsmässan på 
lördagen.
Albans instrument åter
finns i de mest skiftande 
sammanhang och i stora 
delar av världen. Vid Prins 
Alexanders dop i septem
ber spelade Ponstus Est
ling från Arméns musik
kår en av hans säckpipor. 

Jazzmusikern Gunhild 
Carling spelade på en av 
hans pipor inför en jublan
de publik i Central Park 
New York på ett sätt som 
knappast någon hört en 
säckpipa låta förut.

– Jag har fått beställ
ningar från Hawaii på 
grund av henne, berättar 
Alban som sålde säckpi
pan till hennes pappa för 
många år sedan och har 
reparerat den flera gånger 
genom åren.

Även Benny Andersson 
och Ale Möller spelar på 
säckpipor från Alban 
Faust. De finns faktiskt 
över stora delar av världen 
och är lika uppskattade i 
Kina och Mexico som i 
Alaska.

– De flesta av mina in
strument går på export, 
säger Alban Faust. 

Han är nyligen hem
kommen från en turné i 

Tyskland, där folkmusi
ken möter ett mycket liv
ligt intresse och Alban är 
en efterlängtad och åter
kommande gäst. Där spe
lade han även in spelning
ar för den nya skivan som 
kommer senare i år.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se



BIC Klimat & Hushållscenter AB
Axima i Erikstad AB
RDFF Sverige AB (Mockfjärds)
Ervings Entreprenad
Oscarssons Bil AB
Polisens informationsbuss. Lördag 10.00 - 13.00

Utställare utomhus
SunLike

Utställare i egen lokal

Scenprogram
Lördag
10.30 Invigning. Kommunstyrelsens  
 ordförande öppnar mässan 
 Alban Faust spelar
11.30 Barnkör från Bolstad och Ör
12.00 Butik MoccaFin bjuder på härligt 
 sjungande höstmode med fart! 
 (Camilla Berglöv och Marie Uhrbom 
 medverkar)
14.00 Lars Stam & Lilla Bandet

Söndag
10.30 Friskis&Svettis
11.30 Brålanda Lottakår
12.00 Mässan traditionsenliga modevisning
13.00 Judouppvisning från Kroppefjälls IF
13.30 Weonline. Line Dance

Seminarier 
Hålls i SunLikes lokaler
Lördag
11.00  Att starta företag. Per Ericson,  
 Nyföretagarcentrum Väst
11.30  Modern säkerhetsteknik 
 Securitas Direct och TreTec
13.00	 Varför	flyttar	holländare	till	Mellerud?		
 Simone Djurrema
13.15 Molntjänster och dess möjligheter,   
 Netgate
13.30 Uppläsningar från Mellerudsgruppen 
 av Dalslands Skrivarförening

Söndag
11.00		 Varför	flyttar	holländare	till	Mellerud?		
 Simone Djurrema
11.30 Molntjänster och dess möjligheter,   
 Netgate
13.00  Modern säkerhetsteknik 
 Securitas Direct och TreTec

Utställare i B-hallenEntré

D1 D2 D3

C1

A1 C2

C3
A2

C4
A3

C5

C6
A4

Nödutgång

B1  B2Tom
yta

Tom
yta

B:A1 Reumatikerföreningen 
 Mellerud
B:A2 SPF Seniorerna Mellerud
B:A3 Dalslands Fornminnes- och
 hembygdsförbund
B:A4 Släktforskare på Dahl

B:B1 Hörselskadades förening 
 i Mellerud
B:B2 Melleruds Missionsförsamling/ 
 Equmeniakyrkan Mellerud

B:C1 Brålanda Lottakår
B:C2 Friskis & Svettis Mellerud
B:C3 Dalslands Fotbollförbund
B:C4 Socialdemokraterna i Mellerud
B:C5 Kroppefjälls Rödakorskrets
B:C6 Centern i Mellerud

B:D1 Brottsofferjouren 
 Bohus-Norra Älvsborg
B:D2 Föreningen Järnvägshistoria 
B:D3 Vänsterpartiet i Mellerud

Utställare i A-hallen
A1 AAG Industrikonsult
A2 Lindströms Blommor & Trädgård
A3 Melleruds Pastorat
A4 QSE-IT
A5 AB Mellerudsbostäder
A6 Melleruds kommun

BC1 Stefanssons Fastighetsbyrå
B2 Fastighetsbyrån Mellerud
B3 DGT Bygg AB
B4 Team Sportia
B5	 Butik	Moccafin
B6 Information om 72 timmar
B7 TM Foto / Galleri Stallet
B8 Tretec Larm / Securitas Direct
B9 Country Thyme

BC1 Stefanssons Fastighetsbyrå
C2 XL Bygg
C3 LRF Konsult
C4 Jessicas Delikatesser
C5 Tupperware
C6 Axima i Erikstad AB
C7 Svenska foder AB / Djur & Natur

DE1 Ute&Inne
D2a Smycken by Blücher (Salong Blücher)
D2b Mamma Blücher Inredning (Nya Glas)
D3 Dalslands Sparbank
D4 L:E Gruppen AB
D5 Dina Försäkringar 
D6 DalboNet
D7 Skinn-Metro
D8 Arbetsförmedlingen Norra Älvsborg

DE1 Ute&Inne
E2	 Oriflame
E3 Industrigruppen
E4 IUC Väst AB
E5 Rådahallen
E6 Dalsland Center

F1 Melleruds Nyheter
F2 Länsförsäkringar Älvsborg
F3 BDS Bildelsshopen 

G1 Däckarna i Mellerud AB
G2 Kulturbruket på Dal
G3	 Forever	Living	Products	(Kufiett)
G4 Daldigital - Netgate
G5 Dalslands kontorsmaskiner Dako AB
G6 TLAB Maskinuthyrning

A1 AAG Industrikonsult
A2 Lindströms Blommor & Trädgård
A3 Melleruds Pastorat
A4 QSE-IT

Trappa A5 AB Mellerudsbostäder
A6 Melleruds kommun
BC1 Stefanssons Fastighetsbyrå
B2 Fastighetsbyrån Mellerud
B3 DGT Bygg AB

c B4 Team Sportia
B5 Butik Moccafin

B9 C7 D8 B6 Information om 72 timmar
A6 E6 Nödutg B7 TM Foto / Galleriet Stallet

D7 B8 Tretec Larm / Securitas Direct
B8 B9 Country Thyme

BC1 Stefanssons Fastighetsbyrå
C6 D6 E5 G6 C2 XL Bygg

B7 C3 LRF Konsult
C4 Jessicas Delikatesser

Nödutg B6 D5 E4 C5 Tupperware
C5 C6 Axima i Erikstad AB

B5 D4 C7 Svenska foder AB / Djur & Natur
A5 C4 G5 DE1 Ute & Inne

D2a Smycken by Blücher (Salong Blücher)
B4 C3 D3 E3 D2b Mamma Blücher Inredning (Nya Glas)

A4 D3 Dalslands Sparbank
G4 D4 L:E Gruppen AB

A3 B3 D5 Dina Försäkringar
C2 D2 E2 Nödutg D6 DalboNet

D7 Skinn-Metro
A2 B2 G3 D8 Arbetsförmedlingen Norra Älvsborg

DE1 Ute & Inne
E2 Oriflame

A1 BC1 DE1 G2 E3 Industrigruppen
E4 IUC Väst AB

G1 E5 Rådahallen
E6 Dalsland Center

Trappa F1 F2 F3 F1 Melleruds Nyheter
Entré/Utg. F2 Länsförsäkringar Älvsborg

F3 BDS Bildelsshopen
G1 Däckarna i Mellerud AB

Obs! Skissen är inte fullt skalenlig! G2 Kulturbruket på Dal
G3 Forever Living Products (Kufiett)
G4 Daldigital - Netgate
G5 Dalslands kontorsmaskiner Dako AB
G6 Maskinuthyrning TLAB

Mellerudsmässan  2016 - A-hallen

Scen

Informationstavla

Artist

Sittplatser

Yta
Tom
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Niclas och Zarko fixar maten
Det är i år Restaurang Bör-
sen som står för maten till 
Mellerudsmässans ming-
elkväll på fredag och till 
hungriga utställare under 
lördagen och söndagen.
Fredagens meny är en buffé 
med allt från hembakt focca-
cia, kantarellfyllda tortillas, 
kyckling och lax i olika sal-
lader och mycket gott små-
plock. På lördag och söndag 
serveras två olika rätter, plus 
sallader varje dag på en både 
kall och varm buffé.

– Cateringverksamheten 
är något vi kommer att ut-
veckla framöver. Vi  tänker 
satsa på bufféer, folk tycker 
om att äta lite av varje och 
pröva på något nytt. Matin-
tresset är stort hos många, det 

Zarko Jovanovic och Niclas ”Slägga” Johansson på Restaurang Börsen 
fixar maten.

Prova på att 
spela boule

Båda mässdagarna erbjuder Boulealliansen prova-på-spel på den fina 
nybyggda utomhusbanan som ligger intill Rådahallen. 

Rösta fram ”Bästa monter”

Liksom under Mellerudsmässan 2014 kommer publiken att kunna rösta 
fram mässans ”Bästa monter”. För två år sedan var det butiken Ute & 
Inne som vann med sin ”vintriga” monter.

Att träna judo 
som nybörjare

Kroppefjäll IF:s judosektion finns på plats och visar hur det är att 
träna judo som nybörjare. Uppvisningen sker på scenen under sön-
dagen. Det blir även lite prova-på för den som vill. Foto: Susanne 
Emanuelsson.

ställer högre krav på restau-
rangerna och det är bra, säger 
kocken Niclas ”Slägga” Jo-
hansson.

I restaurangen är det en hel 
del nytt på gång. Om några 
veckor kommer köket att 
renoveras och efter det ska 
själva restaurangen få ny färg 
på väggarna och en allmän 
upprustning. 

– Det är roligt att folk får 
se att det händer något, säger 
Niclas, som liksom restau-
rangens ägare Zarko Jovano-
vic först ser fram emot  tre 
hektiska dagar på mässan.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Boulealliansen i Mellerud 
erbjuder mässbesökarna pro-
va-på-boulespel båda mäss-
dagarna på sina fina utom-
husbana, som ligger i 
anslutning till Rådahallen. 
Boulebanan invigdes i maj 
2015 och är flitigt använd av 
Boulealliansens föreningar 
som är SPF, PRO, HRF, 
IOGT-NTO samt Melleruds 
Demensförening.

– Varje förening har sin 
specifika dag på banan, men 
på måndagar  spelar alla för-
eningarna tillsammans. Un-
der den kalla årstiden träffas 
vi inomhus i Idrottshuset, då 
använder vi mjuka klot, be-
rättar Inger Petersson, Mel-
leruds Demensförening.

Besök vår monter
      och träff a oss
  på Melleruds Nyheter

MNYHETER
ELLERUDS

YHETERYHETERYHETER
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Tipsa oss!

Vi fi nns nu på sociala medier!
Följ oss på facebook och instagram 
för att ta del av snabba nyheter!

Se vårt bildspel 
Från mässa till mässa

Tyck till om vår
nya tidningsdesign!

Tävla med
Melleruds Nyheter!

Se hur vi gör tidningen 
Grafi kerna visar på plats

Prata sport 
med Tobias
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www.mellerud.se • Tel. 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

DIN KOMMUN

Var med och påverka vår gemensamma framtid.

Melleruds IBK spelar i Rådahallen. Foto: Andreas Asp

En ny bollhall för a�  komple� era Rådahallen.
Beräknas klar under 2017.  

Kombohus likt de� a på Tjörn kan bli aktuella i  Mellerud 

Nya hyresrä� er i centrala Mellerud. Upphandling 
för steg e�  är klar.

E� er många år av minskning ökar Melleruds kommuns befolkning igen.
 Förra året ökade vi procentuellt mest i hela Fyrbodal. I september 2015 hade

vi 9 154 invånare, nu har vi 9 223. 
Därför har vi nu möjlighet a�  satsa.  Här är några exempel på vad som är på gång:

Pube� ermiddag på Fagerlidshemmet

E�  ny�  modernt särskilt boende för äldre på
Ängenäs. Beräknas påbörjas under 2017.

Från Stinsens invigning

Renovering av Ungdomshuset Stinsen.
Upphandling pågår.

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

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

Läs mer på nokiantyres.se

Vi finns i 
monter 

G1Halka Diket

Läs mer på nokiantyres.se

Förstklassigt vintergrepp, körkomfort 
och betydande bränslebesparingar 

på varierande nordiska vinterväglag.

Gratis  
reflex till 
alla barn

Däckarna
i Mellerud AB

DÄCKARNA

Med fokus på miljösmarta nyheter

Mikael Larsson och Richard Petersson på Axima i Erikstad med en del av Husqvarna-sortimentet.

Vi på Rådahallen fi nns 
i monter E:5!

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50

Var med i utlott-

ning av 3 årskort 

bad genom att 

svara på några 

snabba frågor!

MÄSSPRIS:
 Årskort bad familj 

för endast 1074:- 

HALVA PRISET!

(Gäller endast vid besök i 

montern och direktbetalning) 

Vi informerar 
om vikten att 
duscha innan 

bad.

Halloweenkväll i 
simhallen, fredag 28 

oktober, en kuslig 
kväll för hela familjen 

i simhallen.

Ta ett foto 
och lägg upp 
på Instagram 

hos oss!
På plats kan du

se hela vårt utbud av 

armringar, 

simglasögon mm. 

(tala med oss så informerar 

vi om de olika armringarna 

för barn)
Ni vet väl om att vi 

har otroligt lärorik 

och eftertraktad 

simundervisning? Vi 

berättar gärna mer!

h

bad.

Axima i Erikstad sätter fokus på sitt Husqvarna-sorti-
ment, med många praktiska och miljösmarta nyheter. 
Allt finns att se och lära i deras monter i A-hallen.

– Vi kommer att ha vår stor-
säljande traktor New Hol-
land T 7. 270 stående utanför 
Rådahallen, men i år finns vi 
inomhus. Vi är guldbutik för 
Husqvarna vilket betyder att 
vi har allt i sortimentet i bu-
tiken och det vill vi visa upp 
för publiken på mässan, sä-
ger Mikael Larsson, Axima.

Gräsklippare i alla varian-
ter, motorsågar, röjsågar, 
lövblåsar, yrkeskläder och 
mycket annat kommer att 
fylla Aximas monter och vi-
sas av ett kunnigt gäng. 

– Vår storsäljare är robot-
gräsklipparen och 95 procent 
av dem säljs färdigmontera-
de. Det är servicegraden vi 
säljer på och tycker är väldigt 
viktig. Vi servar och vinter-
förvarar många av robotarna, 
vilket är mycket uppskattat 
av kunderna. Vi har en jätte-
duktig kille, Richard Peters-
son, som är utbildad 
Husqvarnamekaniker, säger 
Mikael.

Dessutom har man med sig 
leksaker till försäljning och 
kläder att prova. Husqvarnas 
nya motorsågskedja X-cut 
ska också presenteras. 

– De gör numera sina egna 
kedjor i sin nybyggda fabrik 

i Jönköping. En kvalitetshöj-
ning, säger Mikael.

Stort med batteri
Han berättar att det stora 

som händer inom området 
handlar om batterier. Nu är 
det batterier som gäller för 
röjsågar och motorsågar vid 
lättare arbeten. Det är batte-
riet och laddaren som är 
grundplåten, utrustningen 
köps till det.

– Batterierna har blivit 
väldigt mycket bättre, de 
sitter antingen i maskinen 
eller bärs på ryggen i en liten 
ryggsäck. Sitter det i maski-
nen räcker det till två timmars 
körning, har man två batte-
rier laddas det ena på cirka 
en halvtimma. Batteriet som 
bärs på ryggen räcker i tolv 
timmar, berättar  Mikael.

Mellerudsmässan föregås 
för Aximas del av Elmia 
Lantbruk där de ställer ut 
från onsdag till fredag, för att 
sedan byta arena.

– Det blir en hel vecka med 
bara mässa, det är roligt, sä-
ger Mikael Larsson på Axi-
ma i Erikstad.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Vi ses på mässan!
HALLÅ

VAD 
SA 
DU 
?

Välkomna till vår monter i
Rådahallens B-hall, plan 2
Hörselverksamhetens audionomer  
visar hörseltekniska hjälpmedel på lördag.
Försäljning av hörapparatbatterier.
Hörselhjälparna finns till förfogande. 
Info om våra gratis hörseltest.

Hörselskadades förening i Mellerud,  
tfn 070-567 60 32 •  www.hrf.se/mellerud

Kroppefjäll rödakorskrets

Vi jobbar alla ideellt
Våra kretsar ser olika ut, men vi jobbar alla mot samma mål.
Att lokalt, nationellt och internationellt hjälpa människor att få en 
bättre framtid.

B-hallen

Besök oss i monter D 4

BYGGTEKNIK
Byggnadsarbeten   Golv & Kakel

Ritning & Projektering
0530-127 27      LEgruppen.se

BYGGTEKNIK
Byggnadsarbeten   Golv & Kakel

Ritning & Projektering
0530-127 27      LEgruppen.se

Vi utför allt inom 
Byggnadsarbeten 

Elarbeten
Kakel & Klinker

Ritning & Projektering

Teckna dig på en nybyggd lägenhet

• Beräknad byggtid cirka ett år
• Två lägenhetshus med tolv 
lägenheter vardera
• Det byggs åtta tvåor på 42 
kvadratmeter, åtta tvåor på 69 
kvadratmeter och åtta treor på 79 
kvadratmeter
• Inga hyror är satta, men kan 
eventuellt hamna på cirka 1 400 
kronor per kvadratmeter
• Fjärrvärme, ventilation med 
värmeåtervinning
• Samtliga lägenheter får stora 
balkonger eller uteplatser med 
söder- eller västerläge
• Alla lägenheter utrustas med 
diskmaskin, tvättmaskin och 
torktumlare
• Lägenheterna är anpassade för 
funktionsnedsatta personer
• Utemiljön planeras bli en lugn 
oas med damm och många 
perenna växter

FAKTA JÄRVEN
Utemiljön vid de planerade hyreshusen i kvarteret Järven ska bli en lugn oas med en damm och grusvägar mellan planteringarna.

På den här illustrationsskissen syns det tydligt hur de två hyresfastigheterna med förråd kommer att vara 
placerade i förhållande till annan bebyggelse. Lägg märke till den mysiga innergården.

Hans Wikström, vd på Mellerudsbostäder, ser fram emot att visa mäss-
besökarna det intressanta byggprojektet med 24 lägenheter i kvarteret 
Järven.

AB Mellerudsbostäder (Mellbo) har en monter i A-hal-
len och presenterar satsningen på två nya lägenhets-
hus med hiss i kvarteret Järven i Mellerud – totalt 24 
lägenheter. Här kan du teckna en intresseanmälan. Det 
är först till kvarn som gäller.

Behovet av fler bostäder i 
kommunen är stort som Mel-
leruds Nyheter tidigare skri-
vit om, så projektet är efter-
längtat. 

Det går att teckna en intres-
seanmälan i Mellbos monter. 
Då har du möjlighet att teck-
na kontrakt på en lägenhet. 
Ju tidigare man är med och 
tecknar sig desto större möj-
lighet finns att vara med och 
påverka material, bänkski-
vor och färgval.

I montern ska Mellbo ha ett 
rullande bildspel samt möj-
lighet att sitta vid en skärm 
och själv visuellt ”gå in” i en 
möblerad lägenhet och se sig 
omkring. En så kallad 
3D-studio.

– Inga hyror är satta än, 
men vi tror att de landar på 
cirka 1 400 kronor per kva-
dratmeter. Det blir något 
dyrare än vad man betalar på 
Nya Kransen i centrala Mel-
lerud. Det är elva år sedan vi 
byggde några lägenheter och 
det var kvarteret Nya Kran-
sen, berättar Hans Wikström, 
vd Mellerudsbostäder.

En lugn oas utomhus
– Utemiljön kommer att 

sticka ut lite, det ska vara en 
lugn oas med damm, grus-
vägar, mycket planteringar 
och perennrabatter. Vår mål-
grupp är lite äldre personer. 
Vi skulle vilja ha, i samråd 
med våra hyresgäster, en 

gemensam uteplats med 
grillplats och parasoller. 
Man kan ha diskussioner om 
skötseln av utemiljön med 
boende, eventuellt kan man 
justera hyran, förklarar Wik-
ström.

Kommunen har satt krav 
när det gäller dagvattenhan-
teringen. Den ska tas om 
hand lokalt för att fördröja 
dagvattenhanteringen vid 
kraftiga regn för att undvika 
översvämningar.

– Det innebär bland annat 
att regnvattnet leds från ta-
ken till dammen inne på 
gården. Det är för övrigt en 
grund damm, bara två deci-
meter djup, understryker 
Wikström.

Anbudsförfarandet är klart 
och tilldelningsbeslutet är 
skickat. Huvudentreprenör 
blir Bertil Johansson Bygg i 
Mellerud, företaget byggde 
även nämnda Nya Kransen.

– Anbudet ligger på cirka 
30 miljoner kronor plus 
moms för totalentreprena-
den, det hamnade ungefär 
där vi hade kalkylerat, för-
klarar Wikström.

Mellbo kommer att låna till 
cirka 75 procent av den tota-
la kostnaden, man försöker 
använda sig av likvida medel 
så mycket som möjligt.

En satsning ska göras på 
lekplatsen vid gamla Järven 
där de befintliga hyresfastig-
heterna är. Idag finns där 

endast gungor och en sandlå-
da.

– Detta är första etappen, 
det finns en plan på att bygga 
ut ytterligare norrut i framti-
den, säger Wikström.

Ska marknadsföra
Mellbo ska även marknads-
föra bostadsrätterna ”Dans-
banan” i Åsensbruk på mäss-
san. Under 2015 såldes tio 
stycken. I dagsläget finns tre 

stycken tvåor till försäljning.
– Vi har haft visningar och 

arbetar aktivt med ett norskt 
företag som hjälper oss med 
marknadsföringen i Norge, 
säger Wikström.

Han förklarar att den verk-
liga hyreskostnaden för en 
tvåa på ”Dansbanan” kostar 
ungefär hälften av den ”nor-

mala” marknadshyran. En 
tvåa kostar 172 000 kronor 
plus en månadskostnad på 
knappt 2 000 kronor.

– Vi kommer att själva göra 
en marknadsundersökning i 
vinter om möjligheten att 
bygga ”hyresrätter i radhus-
karaktär”  i Dals Rostock. 
Det finns redan en färdig 

detaljplan. Vi märker att 
många trivs att bo i Dals 
Rostock, understryker Wik-
ström.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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Vi finns på plats lördag

MELLERUD
Besök oss på Mellerudsmässan

Vi finns i monter C2
Mässerbjudande!

Pellets!
Hämtpris

1995:-/ pall
Gäller vid bokning på

mässdagarna för
avhämtning eller

hemleverans under  
oktober

Thomas Mattsson Johan Holmgren Henrik Gunnarsson

Vi finns på plats söndag

Kerstin Berg Andrée Svan Katja Toivio

Tävla och vinn!2% i bonus!

DIN LOKALA BYGGHANDEL

bonus
när du betalar
med XL-BYGG

kortet hos
oss

2%

Teckna ditt
XL- BYGG kort
på mässan och 

du får en
värdecheck*!

Upp till 20% rabatt 
på allt vid ett

köptillfälle

Stjärnvinst
ett presentkort på

5 000 kr
*10 % rabatt på allt  
vid ett köptillfälle

52 säckar/pall
16 kg/säck, 8 mm

Energivärde 
ca 4,9 kw/ kg

*

Robotgräsklippare och grönytemaskiner

Hans Erving visar upp några av de maskiner han ska ha med på mässan. Det blir demokörning med robotgräsklippare och visning av flera gröny-
temaskiner. Dessutom kan du provköra en elkedjesåg.

Här syns bland annat motorsåg, lövblås, häcksax och robotgräsklippare 
som blir allt populärare runt om i landet.

Hans Erving, Ervings Entreprenad, är en av utomhusut-
ställarna. Där blir det demokörning av robotgräsklippa-
re och du kan provköra elkedjesåg i en stock. Dessutom 
visas ett knippe grönytemaskiner.
Hans kör grävmaskin sedan 
många år och hans företag 
hette fram till i somras Er-
vings Transport. Men för att  
ha möjlighet att bredda verk-
samheten bytte han namn. 
Våren 2016 började han sälja 
robotgräsklippare och i som-
ras utökade han med 80V 
grönytemaskiner. Dessa är 
lite speciella, menar han.

– Ja, de går samtliga på 
samma batteri. Det är ett 
ganska nytt koncept på grund 
av att det är ett såpass stort 
batteri, förklarar Hans.

Man köper batteri, laddare 
och maskiner var för sig. 
Många undrar hur länge bat-
teriet varar.

– Du måste alltid ladda 
batteriet fullt och då ska det 

hålla cirka 2 500 laddningar, 
säger Hans.

Maskinerna det gäller är 
röjsåg, grästrimmer, lövblås, 
elkedjesåg, snöslunga, hand-
gräsklippare och häcksax. 
Det finns ett 4AH batteri som 
räcker till en timmes kon-
stant körning samt ett 2AH 
batteri som räcker halva ti-
den.

Kyrkor, som ser positivt på 
miljövänliga arbeten, har 
redan visat intresse. Hans 
nämner att det även finns en 
eldriven trehjulig skottkärra, 
för den som inte orkar dra 
tunga lass.

– Varför inte köpa in till 
ridskolor så att de yngre kla-
rar av att köra ut skottkärran 
när de mockat?

30 000 kvadratmeter
Han säljer robotgräsklippare 
av två olika märken, det finns 
maskiner som klarar ända 
upp till 30 000 kvadratmeter. 
För att starta klipparen måste 
du knappa in en fyrsiffrig 
personlig kod. Efter tre miss-
lyckade försök är robotklip-

paren obrukbar. En stor för-
del med tanke på stöldrisken.

– Nu kör jag grävmaskin 
till 99 procent och jobbar 
halvtid med robotgräsklip-
parna och grönytemaskiner-
na. Så det är fullt upp, säger 
Hans.

I uppstarten när det gäller 

robotklipparna och grönyte-
maskinerna utgår Hans från 
hemmet i Hamrane. Han 
håller på att göra i ordning en 
lokal i stallet för maskinerna.

Tanken är att utveckla den 
verksamheten för att kunna 
jobba mer på hemmaplan.

Kunden ges också möjlig-

het till vinterförvaring och 
service hos Hans. Då sköter 
han underhållsladdning, ren-
göring och ser efter om något 
behöver åtgärdas.

– Jag hämtar på hösten och 
ställer ut maskinerna på vå-
ren, säger Hans.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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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

Visas på Ute & Inne

#aag_industrikonsult 

www.kulturbruketpadal.se

VÄLKOMMEN ATT BERIKA DIG I VÅR SALONG!

Bli gladomskakad
tårögd överraskad

imponerad

tel. 0530-182 78

Lördag 22 okt kl. 19.00
”Världsberömda  
värmlänningar”

Lördag 12 nov kl. 16.00
”Det finns HOPP”
– Körkonsert

Söndag 20 nov kl. 14.00
”Syrsan och myran”  
barn- och familjeföreställning

20 bostadsrätter byggs på Ängenäs

På det här flygfotot/illustrationen över Ängenäsområdet kan du se var de planerade bostadsrätterna hamnar. Till vänster syns de befintliga parhusen 
och fler är på gång. I området mellan bostadsrätterna och Melleruds köping ska det nya särskilda äldreboendet byggas.

Marielie Wilhelmsson, Fastighetsbyrån och Åsa Henriksson, DGT Bygg 
diskuterar det spännande byggprojektet. De kommer att finnas på mäss-
san för att informera och ta emot intresseanmälningar.

20 stycken parhus i ett plan är planerade; fem treor och femton stycken fyror. Varje bostad får inglasad uteplats, förråd och carport.

Treorna: Insats 1 145 000 kronor. 
Månadsavgift: 3 795 kronor.
Fyrorna: Insats: 1 495 000 kronor. 
Månadsavgift: 4 995 kronor.
(preliminära siffror)

KOSTNAD

DGT Bygg AB och Fastighetsbyrån delar monter i 
A-hallen, båda är med för första gången. Framför allt 
kommer man att informera om de 20 bostadsrätter som 
planeras på Ängenäs. Intresseanmälningar tas emot av 
Fastighetsbyrån.

Det har inte byggts något 
bostadsrättsområde på länge 
i Mellerud, så intresset är 
stort. DGT Bygg AB bygger, 
medan Fastighetsbyrån säl-
jer, ett samarbete man hopp-
as mycket på.

I montern är tanken att visa 
upp projektet och olika plan-
lösningar med både bildspel 
och affischer. Information 
hur en bostadsrättsförening 
fungerar finns också. Fastig-
hetsbyrån ska även presente-
ra några av sina övriga ob-
jekt, men fokus ligger på 
Ängenäsparken.

På plats finns Marielie 
Wilhelmsson, Christian Jo-
hansson och Catrin Selenvall 
från Fastighetsbyron samt 
Tomas och Åsa Henriksson 
från DGT Bygg.

20 stycken radhus
Bostadsrättsföreningen Än-
genäsparken omfattar 20 
radhus innehållande fem 
stycken treor på 78 kvadrat-
meter och femton stycken 
fyror på 111 kvadratmeter.

– När det gäller fyrorna 
finns valmöjligheten att göra 

om till en stor trea. Då slår vi 
ut en vägg och det blir ett 
vardagsrum i vinkel istället, 
säger Åsa Henriksson. 

– Vi är öppna för att erbju-
da olika tillval när det gäller 
utformningen av interiören, 
påtalar Tomas Henriksson.

Ängenäsparken ska byg-
gas öster om det planerade 
äldreboendet på Ängenäs. 
Uppvärmningen är golvvär-
me via frånluftsvärmepump, 
Bostäderna utrustas med 
kaklade badrum, trägolv, kök 
i ljuda färger, inglasade ute-
rum i kvällssolsläge och en 
takhöjd som går från 2.40 till 
tre meter i ett sluttande tak.

Den utvändiga exteriören 
blir i stort sett underhållsfri, 
alla har en carport och en 
lättskött trädgård på 100 
kvadratmeter.

Ett gemensamt servicehus 
byggs där föreningen kan 
förvara sina verktyg och ma-
skiner. En närliggande lek-
plats finns med i kommunens 
detaljplan.

Byggstart
Byggstart beror på efterfrå-
gan. Men hittills har redan 
tio-femton intressenter hört 
av sig. Det är Fastighetsby-
rån som tar emot intressean-
mälningarna.

– Det ringer någon nästan 
varje vecka. Det finns inte så 
många centralt belägna hus 

till salu, så efterfrågan är stor, 
konstaterar Marielie Wil-
helmsson.

Tomas Henriksson starta-
de företaget  1999. I mitten 

av augusti tog han över tre 
anställda, verktyg och ma-
skiner från byggfirman Byg-
gare Thomas. Idag arbetar 
totalt tolv personer i företa-

get plus en praktikant. Före-
taget finns i före detta Väg-
verkets lokaler. Tomas äger 
både fastigheter och mark. 
Det han inte behöver använ-

da själv hyrs ut till andra fö-
retag.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Modevisningar på mässan!

Snygga armband i läder och stål med detaljer. 
De finns både med och utan förgyllning.

Frisyrateljén
Frisörer från Frisyrateljén, med Pia Svensson i spetsen, kommer att 
styla Modehuset Börsens modeller.

Trender för dam: Fortfarande korta frisyrer med överhår. Långa hår som 
färgas i olika effekter. Axellånga hår är också inne. Håret stylas ofta med 
rörelse eller lockar.

Hösten färger är koppar och bruna toner, men även kalla violetta färger. 
Det är också rätt med ”crazy” färger som grått, blått eller peach. Modet 
är individuellt i alla längder.

Foto: Stay Glam.

TLAB

Slitstark hant-
verksbyxa för den 
händige. Snygg 
tröja med omlott-
luva med dragsko 
och känguruficka 
med invändig mo-
bilficka.

Stickad jacka med dragkedjor i 
kontrastfärg, förlängt ryggslut 
och fleecefodrad krage. Finns i 
flera färger.

Skön servicebyxa med stretch-
paneler.

Smycka Albertssons Ur & Guld

På lördag klockan 12.00 har Butik Moccafin modevisning på scenen i A-hallen. På söndag klockan 12.00 har flera butiker i centrala Mellerud gått samman och gör 
en gemensam modevisning. Dessa företag är: Modehuset, Mode For You, Team Sportia, TLAB och Smycka Albertssons Ur & Guld. Missa inte dessa tillfälle att se 
höstens och vinterns trender.

Läckra halsband i förgyllt stål, de 
kan vara både långa och korta. Det 
är guldfärgat som gäller för både 
klockor och smycken.

En nyhet är örhängen med detaljer både 
framför och bakom örsnibben.

Sköna stickade tumvantar i flera färger. Varför 
inte en löskrage med päls i vinter? Finns också 
i flera färger.

Butik Moccafin

Snygg festklänning i svart och silver 
med glitter. Här med ett passande 
halssmycke.

Tunna sjalar med spets i höstens/
vinterns färger.

Trender för herr: Korta hår överlag. Kortsnaggat (skinny) i nacken på 
många. Skägg är fortfarande vanligt. Även klippta halvlånga frisyrer. 
Modet är individuellt i alla längder.

Mode For You

Poncho i höstens färg med passande scarf. 
Moderiktig skinnväska och höstkängor i 
skinn.

Blåjeans med snygga detaljer, 
cremefärgad blus och grå stick-
ad kavaj med runda framträdan-
de knappar.

Grå klänning med ljusare mönster i mjukt 
bomullsmaterial med vackert halsband. 
Finns även som kjol.

Modehuset Börsen Tjejer & Killar

Helt rätt med klänningar och tunikor i 
fantasifulla mönster.

För herr/kille är det snyggt för att 
matcha ljusa chinos med en skjor-
ta i passande färger.

Det är inne med korta 
kavajjackor för dam, 
bland annat lite in-
svängd i midjan som 
den här.

Moderiktig bomberjacka, helt rätt både 
för kille och tjej. Finns i flera färger. På 
bilden syns jacka för killar.

Skjortor till herr/kille finns i olika typer av mönster 
och färger. I höst och vinter är det den här färgska-
lan som gäller.

Varför inte blanda både ro-
mantisk och tuff stil? Mönst-
rad topp och svarta jeans.

Nyströms Skor

Mycket boots i höst, både för herr och dam. 
Här syns vattentäta allvädersboots i lack för 
dam.

Läckra damboots med lite högre 
klack och spännande detaljer.

Snygga grå damboots med sömmar och detaljer.

Stilsäkert med dessa 
svarta herrboots. Ingen 
dragkedja, utan du kan 
bara trä på dem.

Bruna herrboots med kraftig sula, helt 
rätt i höst och vinter. Bara att trä på dem, 
ingen dragkedja.
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Har du drabbats av brott, 
är anhörig eller skall vittna 
vid domstol kan du få hjälp 
av din brottsofferjour

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg
Kyrkogatan 29 A, 462 30 Vänersborg • Tel. 0521-147 17, 0200-21 20 19

mail: info@bohus-nalvsborg.boj.se

Brottsofferjouren erbjuder:
Medmänskligt stöd, information om rättsprocessen och ersättningsfrågor, 
samt stöd vid rättegång.

Läs mer på hemsidan www.bohus-nalvsborg.se
Stöd oss genom att bli medlem
Årsavgift 100 kr
Pg 61 03 04 1-7 Gilla oss på Facebook

www.svenskakyrkan.se/mellerud

I vardag och fest,
i sorg och glädje.

För alla med grönt intresse

Peter Olsson, Tomas Eklund och Petra Storch på Svenska Foder, Djur & Natur i Erikstad.

Bygger scoutläger

Melleruds Scoutkår bygger ett litet läger mitt emot entrén till 
Rådahallen där de serverar kaffe och anordnar några aktiviteter. 
Foto: Privat.

Melleruds Scoutkår byg-
ger upp ett litet läger på 
gräsmattan mitt emot en-
trén till Rådahallen. Där 
kokas kaffe över öppen 
eld och besökarna kan tes-
ta några lättare scoutakti-
viteter.

– 2017 fyller Melleruds 
Scoutkår 90 år och det vill 

vi uppmärksamma. Bland 
annat efterlyser vi gamla 
bilder och material. Vi säl-
jer också jubiléumskåsor 
på mässan, berättar scout-
ledaren Filip Björndahl.

Mellan 30-40 med-
lemmar träffas en gång i 
veckan i scoutlokalen som 
är belägen på Ängenäs.

Hit kommer lantbrukare, 
hönsfantaster, hundäga-
re, hobbybönder, träd-
gårdsfolk och hästägare. 
Svenska Foder, med bu-
tiken Djur&Natur i Erik-
stad är en viktig punkt 
för många med lantligt 
relaterade intressen. Nu 
finns de i A-hallen på Mel-
lerudsmässan.
Vår och höst rullar traktorer 
ut och in hos Svenska Fo-
der i Erikstad. Lantbrukare 
köper gödning och utsäde, 
eller kommer med spannmål 
som ska analyseras och lag-
ras.

– Men hit kommer inte 
bara bönder och köper stor-
säck utan också helt vanliga 
konsumenter, säger butiks-
ansvariga Petra Storch.

Hundägarna- och kattä-
gare går inte tomhänta från 
butiken, flera fabrikat av 
foder till dessa husdjur finns 
i hyllorna, liksom tuggben 
och leksaker, koppel och 
annan utrustning. 

Den som har en trädgård 

finner det mesta för skötseln 
av den. Jord, gödning och 
redskap är några exempel.

Här kan hästägare köpa 
utrustning till både stallet 
och hästen, plus foder. Man 
kan också få sitt grovfoder 
analyserat (Svenska Foder 
har ett eget lab) och därefter 
en foderstat beräknad. Men 
det är inte hästfoder de säljer 

mest av, det är hönsfoder.
– Vi märker av en rejäl 

boom när det gäller intresset 
för fjäderfän, säger Tomas 
Eklund, som själv har en hel 
del höns hemma, förutom 
travhästar som han är mest 
känd för. 

– Till Mellerudsmässan 
kommer vi med förhopp-
ningen att bli upptäckta av 

fler. Vi kommer att ta med 
oss lite av varje för att visa 
bredden vårt sortiment, plus 
sådant som är aktuellt just 
nu. Vi finns så nära Melle-
rud, men många vet inte om 
oss, säger Petra Storch.

Karin Åström

”Vi har mer än bara blommor”

I juni 2016 tog Susanne och Dan Lindström över företaget som samtidigt bytte namn till Lindströms Blommor & Trädgård.

– Det ska bli roligt att vara med 
på mässan. Vi vill visa att vi har 
annat än bara blommor och till-
behör. Vi har även presentartiklar 
och textil numera, säger Susanne.

På Mellerudsmässan kommer 
man att ha med sig annorlunda 
blomsterarrangemang, växter 
såsom trendiga Corokia, nya 
krukor, väldoftande tvålar, pre-
sentartiklar, textil, bilder, kort 
och lite betongprodukter som 
Susanne gjutit själv.

Hon kan detta hantverk, Susan-
ne håller nämligen i populära be-
tonggjutningskurser i Mellerud.

Butiken genomgår för tillfället 
en ombyggnad och uppfräsch-
ning. Arbetet beräknas vara 
klart i mitten av november, men 
butiken håller öppet som vanligt 
under byggtiden.

– Vi ville ha en öppnare och 
ljusare planlösning så att vi kan 
exponera växter och andra pro-
dukter på ett nytt sätt. Vi ska 
även ha ny inredning, förklarar 
Susanne.

Så småningom kommer även 
Susannes keramik- och betong-
produkter att finnas i butiken 
liksom hennes målade bilder.

– Tack vare våra lokala hant-
verkare och leverantörer har 
renoveringsarbet funkat väldigt 
bra, konstaterar Susanne.

Dan berättar att det vankas 
storstilad invigning och 80-årsju-
bileum under november månad.

– Ja, det blir i samband med att 
julen flyttas fram hos oss, säger 
Dan.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Det är premiär för Lindströms Blommor & Trädgård att ställa 
ut på mässan, de finns i A-hallen. Dessutom har företaget nya 
ägare i Dan och Susanne Lindström sedan juni 2016. 
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

Välkommen till vår 
monter BC1 på Mellerudsmässan!

AXIMA I ERIKSTAD AB | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD
0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE | FACEBOOK.COM/AXIMAAB

ALLTID PERFEKT
KLIPPRESULTAT

nu är det dags att BOKA  
VINTERservice!
Nu har det gått ett år och vi 
hoppas du, din gräsmatta och 
Automowern har haft en fin 
säsong. För att vara redo inför 
nästa erbjuder vi din maskin en 
ordentlig service till ett bra pris. 
Kom in till oss för mer information.

TRÄFFA OSS PÅ  
MELLERUDSMÄSSAN  

I MONTER

C:6

Nyheter om Melleruds Nyheter

Susanne Emanuelsson, Andreas 
Asp och Joachim Friberg diskute-
rar tidningens nya look.

I år är Melleruds Nyheter 
med som utställare på 
Mellerudsmässan för för-
sta gången, med en mon-
ter i A-hallen. Det finns 
mycket att berätta om, 
bland annat att tidningen 
fått ett nytt utseende från 
och med detta nummer 
och en egen facebooksida 
för snabba nyheter.
Efter 23 år tycker vi på Mel-
leruds Nyheters redaktion 
att det är dags att moderni-
sera hela tidningen. Diskus-
sionen har funnits genom 
åren. Nu var det dags. 

Vår nye ägare och vd 
Joachim Friberg är mycket 
intresserad av att utveckla 
Melleruds Nyheter, sam-
tidigt som tidningens själ 
bevaras. 

Alla har varit med i 
processen, tidningens nya 
look har prövats och expe-
rimenterats fram. Vi tycker 
att tidningen med den nya 
logotypen och det nya typ-
snittet blir renare, tydligare 
och modernare. 

Den har bättre läsbarhet 
och en viktig faktor för det 
är också att vi fått ett mycket 
bättre tryck sedan vi bytte 
tryckeri i januari i år.

Med vår närvaro på mäs-
san vill vi komma er läsare 
och annonsörer närmare. 
I vår monter kan ni träffa 

vår vd och ägare Joachim 
Friberg, grafikerna Helen 
Gillqvist och Andreas Asp, 
annonssäljaren Christina 
Callh och vår uppskattade 
sportreporter Tobias Coster. 

I montern visas ett bild-
spel med ett urval av bilder 
som förekommit i tidningen 
från förra mässan för två år 
sedan, fram till denna höst. 
Vi har också gjort en kort 
bildberättelse om vårt arbete 
på redaktionen, där vi varje 
vecka gör Melleruds Nyhe-
ter.

Detta nummer av tidning-
en och nästa gör vi ett försök 
att ge ut en större upplaga, 
cirka 24 000 exemplar, och 
komma ut i nästan hela 
Dalsland. 

I samband med mäs- 
san släpps också Melleruds 
Nyheters facebooksida som 
ger alla intresserade färska 
nyheter fortlöpande. På den 
kommer ni även att kunna 
tipsa redaktionen om saker 
som händer.

Det vi önskar är att ut-
byta idéer med läsare och 
annonsörer för att skapa fler 
nya idéer för att utveckla 
tidningen. Vi ser fram emot 
att träffa er på Melleruds-
mässan.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Medborgardialog
– En fråga om framtiden!

Polisen och Melleruds kommun arbetar tillsammans 
för ett tryggt samhälle, men vi behöver din åsikt.
Besök polisens mobila team på mässan lördag 22 oktober 

och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser 
av tryggheten i kommunen.Annonsera på

Från A till Ö
Ring eller maila Christina

0530-125 40
annons@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER14 ONSDAG 19 OKTOBER 2016

Industriell livskraft 
i Fyrbodal

 

Besök oss och ta del av 
våra erbjudanden på 
www.iucvast.se

Vi ses på mässan!
Besök oss i monter E4

lrfkonsult.se/mellerud

VI FÅR LANDETS 
SMÅFÖRETAGARE 

ATT VÄXA

Att sköta ekonomin ska vara enkelt och smidigt som 
småföretagare. Med Digital Företagare väljer du själv vilka 
delar av din ekonomi som du vill hantera och vilka som du vill 
få hjälp med.

Kom till vår monter på mässan så berättar vi mer om våra 
olika digitala tjänster och hur de ska förenkla din vardag, ge dig 
bättre kontroll och ge dig ett smidigare arbetssätt.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifi ka tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighets-
förmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter fi nns vi alltid nära dig. 
På lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

DIGITAL FÖRETAGARE  -  FÖR EN ENKLARE VARDAG

Smarta och snygga solskydd 
AAG Industrikonsults 
ägare Wiktor Huitfeldt 
jobbar med byggprojekt 
och portmontage. I hans 
mässmonter dominerar 
dock företagets tredje 
ben som är solskydd och 
markiser. Wiktor träffer ni 
i A-hallen.
– Jag kommer att visa olika 
solskydd och markiser från 
min leverantör i Varberg, till 
exempel plisségardinen som 
finns i mängder av färger och 
mönster och som hissas upp 

och ned med en bottenlist 
istället för snören, som visat 
sig vara en säkerhetsrisk, 
säger Wiktor.

Han berättar att 60 procent 
av alla markiser idag är mo-
toriserade och utrustade med 
sol- och vindautomatik. En 
sensor känner av när solen 
skiner, då fälls markisen ut. 
Börjar det blåsa fälls den 
automatiskt in.

– Markiser är inte bara prak-
tiskt och energimässigt bra, det 
är också fint, tycker Wiktor.

För att se hur fint det blir 
på det egna huset finns en app 
utgiven av textilföretaget i 
Borås som tillverkar mar-
kisväven. Där kan man lägga 
in en digital bild av sitt hus 
och pröva hur olika färger 
och modeller passar. Wiktor 
kommer att ha med sin I-pad 
till mässan för att visa intres-
serade besökare hur det går 
till.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Wiktor Huitfeldt driver företaget AAG Industrikonsult och visar det senaste inom solskydd och markiser.

Christer levererar it-tjänster

Christer Mårtensson håller som bäst på att flytta in i sitt kontor som 
är beläget i kontorshotellet Företagshuset på Industrigatan i Mellerud.

Christer Mårtensson, Mel-
lerud har 17 års erfarenhet 
av databranschen. Den 1 
september startade han 
ett eget företag med fokus 
på framför allt leverans 
av IT-tjänster samt web-
design. 
Företaget heter Dalslands 
Digitaltjänst men kommer 
att kallas Daldigital och delar 
monter i A-hallen med 
Åmålsföretaget Netgate som 
drivs av Andreas Berg och 
Fredrik Sjöberg.

– Vi kommer att ha ett visst 
samarbete, förklarar Chris-
ter.

I montern kommer Chris-

ter att presentera vad han 
sysslar med, Netgate kom-
mer bland annat att informe-
ra om sina ”molntjänster”.

– Vi kommer att ha lite 
aktiviteter i montern, avslö-
jar Christer.

När tidningen är på besök 
är han mitt i flytten av sitt 
kontor. Det nya kontoret är 
beläget i Företagshuset på 
Industrigatan i Mellerud.

– Jag levererar IT-tjänster 
och ser till att driften av it 
funkar helt enkelt. Jag har 
leverantörer som säljer det 
mesta inom it, flera av mina 
samarbetspartners finns i 
närområdet, sammanfattar 
Christer.

Christer har tidigare arbe-
tat med IT hos Melleruds 
kommun under 7,5 år och har 
sedan 2007 arbetat som an-
ställd konsult hos flera priva-
ta företag.

Datasupport
– Framför allt kommer mitt 
företag att jobba med datas-
upport mot företag i kommu-
nen och till viss del åt privat-
personer. Det kan handla om 
allt från att man behöver 
hjälp med nätverk, ny skriva-
re eller back up till trådlösa 
nätverk, berättar Christer.

Han hjälper även till med 
programvaror och installa-
tioner. 

Webbdesign och foto
Webbdesign är något som 
Christer ser fram emot att 
jobba allt mer med.

– Det är roligt att designa 
hemsidor, jag har fem-sex 
nya kunder nu i uppstarten, 
berättar han.

Christer har dessutom ett 
20-tal års erfarenhet som 
fotograf, bland annat är han 
medlem i Melleruds foto-
klubb. För att komplettera 
den befintliga verksamheten, 
exempelvis vid webdesign, 
kan han erbjuda fotografe-
ring och fotoredigering.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se
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Vi finns 
även på

Storg. 6, Mld  
Tel. 0530-400 47 

www.modeforyou.se 

Tag med 
annonsen 
och få 

20% 
på valfri vara
Gäller v. 42
Gäller ej undanhängda varor

    Mässerbjudande

Utförsäljning  
av kvarvarande 

klippare

ERVINGS
ENTREPRENAD

070-66 70 442

20%
på ordinariepris
20%
på ordinariepris

Utförsäljning  
av kvarvarande 

klippare

Tel. 0530-404 00 | www.oscarssonsbil.se

NYA FORD  
TRANSPORTBILAR

Specialerbjudanden
Finansieringskampanj
TÄVLING UTLOVAS

Tel. 0530-101 04

Massor av nyheter 
till höst och vinter!

T-shirt
200:- Stickat

150:-
(finns i flera färger)

Stort urval av 

Skjortor
från 299:-

Passa på! Just nu 
dubblar vi första 
insättningen.
(Upp till 500 kronor.)

Prata med oss på Mellerudsmässan 22-23 oktober 
eller boka tid på ditt lokala bankkontor.

+
500 kr

från oss

500 kr
från dig

1000 kr
till ditt barn

Tillsammans utvecklar vi Dalsland

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  
Information om villkoren för erbjudandet (gäller t o m 2016-11-30) hittar du på dalsbank.se och på bankkontoret. 
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Drop-in-vigslar 
och drop-in-dop

Cina Grimstad, mässansvarig för Svenska kyrkan i Mellerud och Pär-Åke Henriksson, kyrkoherde i Melleruds 
pastorat.

Melleruds pastorat har 
en monter i A-hallen. Här 
presenteras deras olika 
verksamheter. Dessutom 
finns möjlighet till drop-
in-vigsel och drop-in-dop.
Kyrkan bedriver en bred 
verksamhet; bland annat för 
barn, körer, vaktmästeri, be-
gravningsverksamhet och 
diakoni. Prästerna har dess-
utom planerat att erbjuda 
möjligheten till drop-in-dop 
och drop-in-vigsel. Vid dop 
gäller det att ha med person-
uppgifter på föräldrar och 
barn. Det kommer att finnas 
ett dukat dopbord i montern 
med blommor, dopljus och 
en kristallskål som dopfunt.

– Vi döper inte om perso-
ner, erbjudandet gäller enbart 
odöpta. Men man får gärna 
förnya sina doplöften och få 
välsignelsen, berättar  kom-
minister Lena Hildén.

– Barnen som döps kom-
mer att få presentkort från 
Lekia. Allt fler väljer att gå 
ur kyrkan och inte döpa sina 
barn, så det känns viktigt att 
fånga upp de yngre och barn-

familjerna, säger Cina Grim-
stad, mässansvarig för 
Svenska kyrkan.

Vid vigsel krävs att man 
har med sig hindersprövning, 
vittnen kan ordnas på plats. 
Den kan ske på scenen, men 
man erbjuder även möjlighe-
ten att vigas i kyrksalen i 
Kyrkans hus.

Antalet vigslar ökar, gene-
rellt sett ökar antalet vigslar 
utomhus och på lite mer an-
norlunda platser; vid sjön, i 
skogen eller vid en herrgård.

Lika giltig
– Det är roligt att finnas med, 
en kyrklig vigsel är lika giltig 
utomhus. Den kyrka som 
används mest är den i Skål-
lerud följt av Klöverskogs 
kyrka, säger Lena Hildén.

Pastoratets barn- och fa-
miljeverksamhet har utökat 
verksamheten i Grinstad 
med en föräldra-barn-grupp, 
som leds av Cina Grimstad 
och diakoniassistenten He-
len Eriksson.

– Vi vill finnas till för att 
stötta, prata om relationer 

och ge tips och råd om allt 
som hör föräldraskapet till. 
Vi lägger stor vikt vid dopet, 
understryker Cina.

Barngruppen har ett 15-tal 
deltagare och det finns inte 
plats för fler i dagsläget, flera 
står på kö. 

Representanter från Mel-
leruds pastorat har synts vid 
olika arrangemang under 
året. Syftet är att komma ut 
och möta människor.

Under Kanalyran hade 
man ett tält på torget.

– Det är viktigt att komma 
ut och träffa våra försam-
lingsbor, påtalar Lena 
Hildén.

– Vi deltog på Sunnamo 
marknad också och fick ett 
positivt gensvar där och ska-
pade många kontakter. Vi 
fick bland annat frågor om 
medlemskap och kyrkans 
arbete, säger kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Löser dina IT-problem
Sedan snart ett år driver 
Christian Jensen JR sitt 
företag QSE-IT och hjäl-
per många nödställda, 
både företag och privat-
personer som gått vilse i 
tekniken. Nu förstärker 
han sin marknadsföring 
med ett deltagande på 
Mellerudsmässan i A-hal-
len.
I augusti kom RUT-avdraget 
på IT- tjänster och antagan-
det att många kommer att 
utnyttja det är säkert helt rätt. 
Vem har inte förtvivlat fram-
för datorn, hemma, eller på 
jobbet? Hjälp finns att få, 
bland annat av Christian Jen-
sen som kommer att presen-
tera sitt företag QSE-IT på 
mässan

– Det ska bli intressant att 
stå på mässan, jag ska ha en 
quiz om IT och mitt företag 
och hoppas på mycket feed-
back så att jag kan satsa helt 
på detta, berättar Christian 
som i nuläger har ett annat 
jobb parallellt med företa-
gandet.

Nöjda kunder har han re-
dan i Mellerud med omnejd, 
men kretsen ska utökas.

– Det jag håller på med just 
nu är att utveckla ett abonne-
mang för företag på ett visst 
antal besök för ett fast pris, 
berättar Christian.

Han byggde sin första da-
tor när han var femton och 
har alltid varit killen som kan 
det där med datorer. IT-värl-
den är hans värld och under 

fyra års jobb med teknisk 
support i Norge lärde han sig 
även att lära ut till den som 
denna värld är obegriplig för. 
Det är något han vill fortsät-
ta med.

–  Det kan låta kontrapro-
duktivt men det är bra för alla 
som använder IT att kunna 
vissa grejer för att förhindra 
problem. Jag märker att kun-
skap om IT är en brist för 
personer som tillhör genera-
tionerna före min (Christian 
är 25). Det är ju inte svårt 
men många är avskräckta 
och det kan jag ändra på, 
säger Christian Jensen.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Christian Jensen JR, företaget QSE-IT, avhjälper IT-problem. Här under ett av många hembesök. – Det är 
härligt med alla möten och glädjen hos folk när ett problem är löst, säger han.

Lottakåren lever

Lilian Rutgersson, Eva Wahlström, Ingrid Flood och Gunnel Andersson tillhör styrelsen i Brålanda Lottakår.

Brålanda Lottakår kom-
mer till Mellerudsmäs-
sans B-hall för att visa att 
de finns och berätta vad 
de gör. Målet är väcka 
intresse och rekrytera 
fler lottor till kåren.
– Många tror att Hemvärnet 
och Lottakåren försvunnit 
men så är det inte. Kåren i 
Mellerud finns inte mer, 
men i Bengtsfors, i Bäcke-
fors och i Brålanda finns vi 
kvar, säger Ingrid Flood, 
Brålanda Lottakår.

Lotta kan man vara i den 
lokala föreningen och delta 
i deras evenemang. Lottor-
na i Brålanda har till exem-
pel deltagit på Nuntorpsda-
garna, serverat kaffe på 
Nationaldagen, jobbat med 
julmarknaden i Brålanda 
och arrangerat trivselkväl-
lar, med mera. 

Lottakårer arbetar ofta 
tillsammans med kommu-
ner i krisberedskap och en 
Lotta kan också ha avtal 
med Försvarsmakten och 
där få utbildning i sin spe-

ciella tjänstegren. Svenska 
Lottakåren erbjuder även 
utbildningar med interna-
tionell inriktning.

På scenen under Melle-
rudsmässan kommer ingen 
mindre än rikslottachefen 
Barbro Isaksson att infor-
mera om allt detta och be-
rätta om vad livet som 
Lotta kan bära med sig.

På plats finns både Brå-
landa Lottakår och Lottak-
åren i Bäckefors.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Mässerbjudande!

Storg. 15, Mellerud  
Tel. 0530-100 62

Köp varma kängor eller stövlar 
så får du impregneringsspray 

på köpet. (Värde 70:-)
Gäller fred. & lörd
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bjuder på härligt sjungande höstmode med fart

VÄLKOMMEN
till scenen  lördag kl. 12.00-12.20

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Marie     &   Camilla
         Uhrbom          Berglöv

Besök oss på mässan!
Vi visar vårt helt nya sortiment av

presenter, krukor och arrangemang!
Erbjudanden på växter & krukor!

 

 

 

 

 

 

 

Under Mellerudsmässan kommer Mellbo att ha premiärvisning av de nya 
lägenheterna som planeras på Järven, Långgatan 34, i Mellerud. 

Ni erbjuds en 3-dimensionell rundvisning i två av våra tre typlägenheter, där det 
finns möjlighet att ställa frågor kring lägenheternas utformning och materialval. 

För projektet kommer det att finnas en separat kölista där ni kan teckna ert 
intresse direkt under mässdagarna, därefter endast på Mellbos kontor, Storgatan 
26. Först till kvarn gäller! 

Intresserade kommer att erbjudas teckningskontrakt så snart hyrorna är satta och 
förhandlade. Tidiga kontrakt ger större möjlighet att påverka sin lägenhets 
utformning. Vi ses i A-hallen, monter 5 – Välkomna! 

 

PREMIÄR FÖR NYA JÄRVEN 

alternativet till 
storbolagen

0521-308 20 www.dina.se/vast

Vill du också känna dig trygg? Vi ses på Mellerudsmässan!

negni rä teD ”
konst att känna 
sig trygg hos Dina 
Försäkringar Väst.”

    Per-Eric Pettersson, Presenthörnan.
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Konstverk av
Kjell Engman.

BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK 
AV EN FÖNSTERMÄSTARE 

020-43 00 00      www.mockfjards.se

INNAN 20 NOV:

ROT
KAMPANJ

* Mockfjärds rabatt lämnas på fönsterpriset.  
 Kampanjen gäller ej takfönster.

Med över 60000 fönsterbyten per år vet vi vad  
som krävs. Genom att ta hand om hela fönsterbytet  
garantarar vi inte bara fönster i världsklass, utan 
även en unik trygghet för dig som kund.

Ett tryggt
 fönsterbyte. 

 Kampanj just nu: En dubbelt så bra affär.
Fram till den 20 november ger vi dig 30% rabatt på 
arbetskostnaden som tillsammans med ROT-
avdragets 30% ger dig en dubbelt så bra affär.*
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Klart! 
 att Vi finns med på den 

närodlade mellerudsmässan 
Kom och träffa oss!

(Centerpartiet) نحن � سن� برتيت   
نت�ف بدعوتكم إ�  حضور تعارف �

 Mellerud عرض�   ا

www.sunlike.se

Välkommen till
på en fika eller lunch 

till mässpris
Kaffe/kaka 35:-
Soppa/paj m. sallad 69:-

Du har även möjlighet att prova 
olika behandlingar 
eller njuta av en stund i solen.

Solen går upp kl. 12 och kl. 14

Dalslands FF visar nya utbildningar

Kanslichef Maria Pettersson och fotbollsutvecklaren Mikael Israelsson kommer framför allt att pusha för förbundets nya utbildningar 
under mässan.

Dalslands FF ställer ut för 
första gången där man vi-
sar upp hela verksamheten. 
Montern finns i B-hallen. 
Förbundet vill trycka på sina 
nya utbildningar, exempelvis 
C-diplom, en grundutbild-
ning för tränare.

I montern hittar besökarna 
kanslichefen Maria Pettersson, 
fotbollsutvecklaren Mikael Is-
raelsson plus representanter från 
förbundets olika kommittéer.

Svenska Fotbollsförbundet 
har öppnat upp en fotbollsportal, 
en samlingsplats för utbildningar 
där vem som helst kan bli med-
lem och få tillgång till övningar 
samt rita sina egna träningspass. 
Den kommer monterpersonalen 
att ge information om. Du får 
även hjälp att komma igång, om 
du önskar.

– Vi kommer också att presen-
tera Landslagets fotbollsskola. 
I Melleruds kommun har den 
genomförts av Melleruds IF och 
Kroppefjälls IF, säger Maria.

Dessutom körde Dalslands FF 
en egen fotbollsskola i Högsä-
ter för 14-15-åringar från hela 
Dalsland.

– Då hade vi uppe spelare från 
Oddevold som träffade deltagar-
na, det blev väldigt lyckat. Då 
hade vi 47 anmälda, berättar 
Mikael.

Ökat med 110 procent
– Fotbollsskolorna i Dalsland 

ökade med 110 procent  2016 
och är därmed andra bästa di-
strikt i Sverige procentuellt sett, 
avslöjar Mikael.

Det beror på att DFF fått med 
nya föreningar, exempelvis IF 
Viken som valde att köra efter 
deras koncept.

De nya spelformerna ska ock-
så presenteras under mässan. 
Det handlar exempelvis om sju-
manna-sammandrag på senior-
sidan. Tre sådana sammandrag 
har arrangerats under 2016, både 
för dam och herr. I division sju 
har man haft niomannalag för att 
undvika WO.

– Vi jobbar mycket med 
integration och har med en 
broschyr på sju olika språk med 
information om hur en förening 
fungerar, förklarar Mikael.

Flera klubbar i vårt område 
har ett lyckosamt integrations-
arbete, exempelvis Kroppefjälls 
IF, Eds FF och Färgelanda IF. 
Men KIF är en föregångare som 
uppmärkammats stort i media.

Dalslands FF har 25 aktiva 
fotbollsföreningar under sina 
vingar. Förutom nämnda Maria 
Pettersson och Mikael Israels-
son arbetar Hans Fredriksson 
på kansliet.

 Susanne Emanuelsson susanne@
mellerudsnyheter.se

VI SES PÅ 
MÄSSGOLVET! 

Självklart är BDS på plats på Melleruds stora mässa. 
Kom till vår monter och prata bilar. Välkommen!

BILDELSSHOPEN
KONTAKT:
Landsvägsgatan 80, Mellerud  
Tel. 0530-730 740
bildelsshopen.com

ÖPPETTIDER: 
Mån–Fre 07–18 
Lördag 10–14 

DU HITTAR OSS I MONTER F:3
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

STORG. 10 / TEL. 0530-131 10 / FASTIGHETSBYRAN.SE/MELLERUD

Kom och prata bostadsrätter med oss!
Välkommen till vår monter på mässdagarna den 22/10 och 23/10

Ängenäsparken

MELLERUDSBYGDEN

Kom och träffa oss 
 i vår monter  

i B-hallen

BOULEALLIANSEN

PRO, IOGT-NTO, HRF, SPF, Melleruds Demensförening

Prova på dag under mässan! 

Lördag 11 - 15
Söndag 11 - 15

Vi gör en gratis fotanalys
och gjuter dina sulor på 10 minuter 

649:  

30 dagars nöjd kundgaranti

499:  

MÄSSPRISMonter 
B4

Erikstad/Mellerud • Tel. 0530-186  71 • Mån  – fre 10.00 –18.00, lör 10.00 –13.00 • www.djuronatur.se

Gå med i vår 
kundklubb!

Kundklubb

50:- välkomstrabatt!

Sällskapsdjur

Häst Lantgård

Hem & Trädgård

Kolla in vårt breda butikssortiment! 
För närmaste butik och aktuella kampanjer: www.djuronatur.se

Besök oss i 
monter C7

Mellerud • Tel. 0530-133 01

KAMPANJPRIS 

5.990:-

MOTORSÅG MS 201 C-M
STIHL lättaste proffsmotorsåg, 
perfekt för kvistning. 
• M-Tronic
• Bränslesnål
Rek. pris 7.190:-

INKL.

2 EXTRA
KEDJOR

RYGGBLÅS BR 450 C-EF
Ryggburet blåsaggregat som effektivt 
tar bort gräs, löv och skräp.
• Bränslesnål
• Ergonomisk
Rek. pris 7.390:- KAMPANJPRIS

5.990:-

RÖJSÅG FS 460 C-EM K
För stora ytor med tjockt gräs.
STIHL 4-punkts antivibrationssystem.
STIHL Easy2Start och M-Tronic.
• Låga vibrationer
• Enkel att starta
Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS

7.990:-

13.900:-

Snöslunga 524 SWE
2-stegsslunga
Arbetsbredd 62 cm

Storsäljare!



Företagslarm & kamerasystem
Ring 020-24 00 63 för besöksbokning lokalt, 
uppge Mellerudsmässan.

securitasdirect.se

Hemlarm
Din lokala områdespartner 
Robin Tunér Holmdahl, 0765-60 29 06, 
robin.tuner.holmdahl@verisurepartner.se 

verisure.se

Varje dag ökar vi tryggheten 
för över 1 miljon svenskar. 

Med kunden i fokus utvecklar vi ständigt nya lösningar 
för både hem och företag. Besök oss i monter B8 
och ta del av våra nyheter och mässerbjudanden.

SBA161012_annons_mellerud_248x178.indd   1 16.10.12   11:44:53

Fantastiskt läge med närhet till allt!

Promenadavstånd till centrum,
golfbana och badstrand

Olle Nellbro  •  0708 - 281 400, 0530 - 131 10
olle.nellbro@fastighetsbyran.se  •  www.fastighetsbyran.se/kontor/mellerud/

Tomas Henriksson  •  0703 - 439 067  •  tomas@dgt.se
Åsa Henriksson  •  0530 - 105 51  •  asa@dgt.se

Lättskött och bekymmersfritt  
Genomtänkt planlösning med rymlig takhöjd, 
samt in glasad uteplats med aftonsols läge. 
Lättskött trädgård. 
Carport och förråd.
Golvvärme via frånluftsvärmepump.
Ljusa kök och väggar. 
Genuina parkettgolv i ek. 
Kaklade badrum.
Utvändiga exteriören är i stort sett under-
hållsfri.

Perfekt geografiskt läge 
med närhet till allt
I bostadsrättföreningen Ängenäsparken om-
vandlas grönområdet till ett lugnt och tryggt 
boende. 
Radhusen placeras i området och erbjuder 
därmed ett bra alternativ till villaboende.
Här finner ni Vänern med småbåtshamn 
och bad, golfbana, kultur, centrum, skolor 
och goda kommunikationer - fast du bor 
mitt i naturen!

FÖR MER INFO KONTAKTA:

Välkommen tillvår monter påMellerudsmässan!


