
En tidning

om det lokala 

näringslivet i 

Mellerud!

FRAMTIDSKOMMUNEN 

MELLERUD
Onsdag 8 mars 2017 Medföljer som bilaga till Melleruds Nyheter

Nyinflyttad företagare Mellbo bygger 
24 lägenheter

Två hyresfastigheter med totalt 24 lägenheter håller 
på att byggas på Långgatan i kvarteret Järven i Mel-
lerud. Den 1 december beräknas bygget stå klart.

– Sidan 4 –

Han siktar på 
framtida växande

Den unge fabrikören Sebastian Hellberg, ny ägare 
och vd på Hellbergs Dörrar AB, ser positivt på fram-
tiden. Det var hans farfar som grundade företaget.

– Sidan 6 –

Trädgårdsanläggaren Fredrik Persson har flyttat från Göteborg till Mellerud och driver företaget Grön Gestaltning från gården Karlslund i Dals 
Rostock. Både privatpersoner, offentliga verksamheter och bostadsrättsföreningar finns bland kunderna. Foto: Karin Åström.

Trädgårdsanläggaren Fredrik Persson driver sitt fö-
retag Grön Gestaltning från gården Karlslund i Dals 
Rostock. Han sålde sin plantskola i Säve och flyttade 
hit med familjen från Göteborg i höstas. Inriktning-
en är trädgårdsanläggning och beskärning av frukt-

träd samt buskar. Fredrik erbjuder tjänster från pla-
nering och ritning till växtval och anläggning av 
exempelvis murar och stensättningar.

– Sidan 10 –

Plastföretag vann 
”Smart Industri”

Emballator Melleruds Plast AB och Emballatorgrup-
pen har vunnit första pris i tävlingen Smart Industri 
genom att använda digitala värden i verksamheten. 

– Sidan 8 –

Matglädje i Mellerud
Torget

0530-109 05

Handla på hemmaplan DET LÖNAR SIG!
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Handla hos oss så finns vi här för er!
Öppet alla dagar 8-22
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Mellerud satsar 
på framtiden

Susanne Emanuelsson, ansvarig 
utgivare Melleruds Nyheter.

Nyföretagandet ökar i tio av 
Fyrbodals kommuners om-
råde och den största ökning-
en per tusen invånare skedde 
i Mellerud. Här ökade nyfö-
retagandet med 41,9 procent 
under 2016, jämfört med året 
innan.

Det är mycket glädjande 
siffror som visar på en härlig 
framåtanda – Mellerud satsar 
på framtiden!

Det byggs som aldrig förr. 
Melleruds Bostäder (Mell-
bo) är igång med att bygga 
två hyresfastigheter med to-
talt 24 lägenheter. Med tanke 
på den bostadsbrist som rå-
der är det en efterlängtad 
satsning. L:E Gruppen har 
köpt en fastighet i centrala 
Mellerud. Den ska rivas och 
ersättas med en hyresfastig-
het med fyra lägenheter. Fö-
retaget har även planer på att 
sälja ett 20-tal sjönära tomter 
vid den allmänna badplatsen 
i Näs Sannar.

Ett nytt särskilt boende på 
Ängenäs med 54 platser har 
precis klubbats igenom i 
fullmäktige. Här ska våra 
äldre få ett modernt boende i 
en trygg miljö på en vacker 
plats.

Företagarföreningen och 

”Vi är en stark 
organisation som 
drar åt samma håll”

Mona Christiansson, ordförande i Melleruds Köpmannaförening, fram-
för sina butiker på Storgatan.

Stark ekonomi och bra resultat

Tommy W Johansson inne i tingshussalen där det nu pågår en omfattande renovering. Hans morfars far var för övrigt inblandad i byggnationen 
av Tingshuset 1908-1909. Foto: Susanne Emanuelsson.

Årsbokslutet 2016 visar på 
att vi har en stark ekonomi 
och bra resultat i många av 
kommunens verksamhe-
ter, men också att vi har 
stora utmaningar framför 
oss både på kort och lång 
sikt. 
En grundläggande förutsätt-
ning för att klara framtida 
utmaningar är kommunens 
förmåga att bibehålla en god 
ekonomisk ställning. 

Det är självklart många 
olika faktorer som påverkar 
den ekonomiska utveckling-
en i kommunen men långsik-
tigt är befolkningsutveck-
lingen helt avgörande för 
våra framtida möjligheter till 
satsningar på vård, skola och 
en bra infrastruktur. Detta 
ger dessutom bra förutsätt-
ningar för möjligheterna att 
öka företagandet och syssel-
sättningsgraden i hela kom-
munen. 

Även om det kostar att 
växa och kräver resurser i 
närtid, inte minst i form av 
olika investeringar, så är 
detta helt nödvändigt för att 
klara våra framtida möjlig-
heter till utveckling.

Den fortsatt positiva ut-
vecklingen i svensk ekonomi 
innebär att sysselsättningen 
ökar och att arbetslösheten 
minskar inte minst i Fyrbo-
dals området. Tyvärr är den 
positiva utvecklingen vad 
gäller sysselsättning inte lika 
tydlig hos oss, trots att före-
tagen går bra och söker efter 
arbetskraft. 

Det stora flyktingmottag-
andet under 2015 är en starkt 
bidragande orsak till detta 
men även att andra grupper 

hamnat långt från arbets-
marknaden. 

Fokus under 2017
Fokus under 2017 kommer 
därför att ligga på att fördju-
pa integrationsarbetet med 
dessa grupper och att hitta 
vägar till sysselsättning, för 
att minska risken för utanför-
skap och onödiga kostnader 
för kommunen på sikt. Här är 
det viktigt att de kommunala 
verksamheterna samarbetar 
med utgångspunkt i ”Hand-
lingsplan för att främja kom-
munens integrationsarbete”

Mellerud står inför sin 
största investering någonsin 
när ett nytt särskilt boende 
ska ersätta de äldre boendena 
på Berg och Kroppefjäll. 
Men det är inte bara det kom-
mande bygget på Ängenäs 
som planeras eller pågår i 
kommunen, investeringar i 
byggnader och infrastruktur 
har inte varit så här stora på 
många år, exempelvis färdig-
ställdes ombyggnaden av 
Karolinerskolan och renove-
ringen av Tallåsens förskola 
under 2016 samtidigt som 
arbetena på Tingshuset på-
börjades. 

Investeringar i belysningar 
på gång- och cykelvägar har 
också genomförts och kom-
mer att fortsätta under 2017. 
Planeringen för ytterligare 
infrastruktur- och byggåtgär-
der pågår. Under 2017 ska 
detaljplanerna för Ängenäs, 
Ugglan, Sapphult och even-
tuellt Cirkusplatsen göras 
om. Byggnationen av den 
nya bollhallen vid Rådahal-
len hoppas vi kommer i gång 
under året.  Arbetet med att 

revidera vår översiktsplan 
måste också påbörjas och 
färdigställas under året.

Flera byggprojekt
Dessutom byggs det bostä-
der, både av privata aktörer 
och vårt kommunala bolag, 
och vi får gå tillbaka många 
år för att finna motsvarighet 
till detta. Behovet av bostä-
der i kommunen är ju också 
stort så detta är verkligen 
både bra och välkommet. 
Dessutom är det ju så att ar-
bete med infrastruktur,  
byggnationer och renove-
ringar av olika slag skapar 
nya arbetstillfällen, vilket vi 
också behöver.  

Turismen fortsätter att öka 
och blir en allt viktigare nä-
ring för kommunen och med 
vårt rykte som en kulturkom-
mun av rang så borde vår 
dragningskraft bli ännu star-
kare både för boende och 
företagsetablering. Detta 
förstärks naturligtvis av de 
förbättrade möjligheterna att 
resa kollektivt till och från 
Mellerud som skett under 
senare år. 

Kommunfullmäktige har 
för att främja en utveckling 
av god ekonomisk hushåll-
ning fastställt övergripande 
mål för ekonomi och verk-
samheter. Definitionen av en 
god ekonomisk hushållning 
avseende de finansiella må-
len är, att inte överföra några 
obalanserade kostnader eller 
skulder till kommande gene-
rationer. 

Haft goda resultat
Kommunen som helhet har 
de senaste åren haft goda 

resultat på över tre procent 
och under några år även över 
fyra procent.  

Även om årets resultat är 
mycket bra, trots osäkerhe-
ten runt socialförvaltningens 
resultat och det fortsatt flyk-
tingarbetet, så måste vi fort-
satt ha en stabil och långsik-
tig planering med tydliga och 
mätbara mål för våra verk-
samheter. 

Liksom många andra har vi 
tyvärr haft svårt med att re-
krytera personal, främst till 
vård och omsorg men även 
till skolan. Detta har ökat 
arbetsbelastningen på ett 
icke önskvärt sätt och är inte 
hållbart i längden och vi mås-
te göra allt vi kan för att 
minska vakanserna. 

Tack vare lojala medarbe-
tare har verksamheten ändå 
kunnat genomföras på ett bra 
sätt. 

Trots en hel del mörka 
moln på himlen både globalt 
och här hemma som oftast 
beskrivs som en ökad otrygg-
het, så var 2016 på många sätt 
ett bra år för Melleruds kom-
mun. Vi har en stark ekonomi 
och bra resultat i flera av våra 
verksamheter. Många av 
våra företag gjorde fina re-
sultat under 2016 och flera 
planerar för utökad verksam-
het. Befolkningen liksom 
bostadsbyggandet fortsätter 
att öka.     

 Melleruds utveckling går 
vidare i en positiv riktning. 
Det kan vi tacka alla duktiga 
medarbetare för.   

Tommy W Johansson (S), 
kommunstyrelsens  

ordförande

Mellerudsnavet har ett väl 
fungerande samarbete med 
kommunen, något som defi-
nitivt underlättar för framti-
da satsningar.

Företagare med briljanta 
idéer ska naturligtvis stöttas, 
både befintliga näringsidka-
re och sådana som är intres-
serade av att etablera sig i 
kommunen.

I veckans tematidning om 
näringslivet kan du läsa om 
nyetableringar, företagare 
som expanderar och företa-
gare som berättar om sina 
visioner.

Jag är stolt över att bo i 
Melleruds kommun.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Melleruds Köpmannaför-
ening får allt fler medlem-
mar som vill engagera sig i 
köpingens utveckling.
– Köpmannaföreningen och 
Mellerudsnavet har ett gott 
samarbete med Melleruds 
kommun. Kommunen lyss-
nar på våra synpunkter och 
det känns väldigt bra, konsta-
terar Mona Christiansson, 
ordförande i Melleruds Köp-
mannaförening.

Tillsammans blir man en 
stark organisation som drar 
åt samma håll, framhåller 
hon. Det är nödvändigt för att 
hålla centrumhandeln livak-
tig.

– Handeln är fortsatt stabil, 
många gynnar sin hemort när 
de handlar. Jag ser ingen 
konkurrens i Internet. Som 
jag uppfattar det kommer 

många först till mina butiker 
och hör om varan finns här, 
det gäller både bokhandeln 
och hälsokostbutiken, under-
stryker Mona.

Hon driver tre butiker på 
Storgatan, en bokhandel, en 
hälsoshop och en butik som 
säljer kläder och souvenirer.

– Den fina service du får i 
centrum får du inte i stora 
köpcentrum. Vi som jobbar 
här har stor kännedom om 
kundernas behov, man lär ju 
känna de flesta av kunderna. 
Därför tror jag inte att det 
planerade köpcentrat på Väs-
terråda kommer att påverka 
oss negativt. Här jobbar alla 
dessutom för att allt ska vara 
så handikappanpassat som 
möjligt, betydligt mer än i 
storstäderna, avslutar Mona.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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VI HJÄLPER 
DIG MED 

HELA DITT 
FÖNSTERPROJEKT

 Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00 •xlbygg.se 
Öppet: vard 7-18, lörd 9-14

UPP TILL35%

SVERIGES
STÖRSTA

FÖNSTERKAMPANJ

Kampanjerbjudandena gäller 
23/2–27/3 2017.  
Raba� erna gäller på leverantörens 
bru� oprislista. 
Du hittar oss på xlbygg.se 

Nyttigt mellisNyttigt mellis

LAKTOSFRI

Välkommen till Pressbyrån Mellerud

PB Mellerud annons 122x178.indd   1 2017-03-02   09:26

• 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

Rengöringsmedel av kvalité

Box 134, 464 23 Mellerud
Tel. 0530-47190, Fax. 0530-47196

www.konsumentkemi.se

0530-360 90

TRYCK 
MARKNADSFÖRING 

REKLAM REDOVISNING
RÅDGIVNING  •  DEKLARATIONER

Vi utför även kvalificerade konsultationer inom 
redovisning, skatt, bolagsbildning m.m.

Kärragatan 17, Mellerud  •  Tel. 0530-130 20  •  info@reveda.se  •  www.reveda.se

God JulGott Nytt År!
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Här byggs 24 lägenheter

Förra veckan började väggarna resas till det ena hyreshuset. Den 1 december 2017 ska allt vara inflyttningsklart.

Skiss över kvarteret Järven där de två befintliga hyresfastigheterna syns 
till höger, med den planerade nyproduktionen med två hyreslängor och 
garage till vänster.

Ritning över en gavellägenhet på markplan, som är 79 kvm och har tre 
rum och kök.

Hyreskostnader:
3 RoK, 79 kvm – 8 900 kr/mån
2 RoK 69 kvm – 7 980 kr/mån
2 RoK 42 kvm – 5 240 kr/mån

Garageplats kostar 450 kr/mån

FAKTA

Jenni Hagman 
ska utveckla 
näringslivet

Jenni Hagman tillträder som nä-
ringslivsutvecklare i Mellerud den 
24 april.

Melleruds nya näringslivsut-
vecklare och marknadsföra-
re Jenni Hagman tillträder 
sin tjänst den 24 april. Jenni 
är uppvuxen i Mellerud, hon 
är civilekonom och speciali-
serad på marknadsföring. 
Melleruds kommun har för-
ändrat tjänsten som närings-
livsutvecklare sedan Helena 
Stor Hansson slutade. Mer 
utrymme har skapats för att 
stötta företagen. Tjänsten är 
uppdelad på två uppgifter; 
näringslivsfrågor och mark-
nadsföring, Jenni Hagman 
kommer närmast från ett 
jobb som marknadskoordi-
nator för ett medicintekniskt 
företag i Göteborg. Innan det 
arbetade hon med projekt-
ledning, varumärkesprofile-

”Framtidstro är
utmärkande 
för Mellerud”

Morgan Johansson tror starkt på näringslivet i Mellerud. Igår lämnade 
över ordförandeskapet för MellerudsNavet.

Fö re t a g a r f ö re n i n g e n 
 MellerudsNavet står inför 
ett ordförandeskifte och 
känner av positiva signa-
ler från ortens näringsliv 
där nyföretagandet ökar 
starkt.
Planer för 2017 innehåller en 
resa där man förenar nytta 
med nöje, lunchmöten lik-
som tidigare år och en för-
hoppning om att man även i 
år kommer att samarbeta 
med Dalslands Sparbank 
med speed-dating för unga 
arbetssökande och arbetsgi-
vare. Navet är också fortsatt 
en aktiv part i arrangerandet 
av Kanalyran och Melleruds-
mässan. Navet är en medel-
punkt för att knyta ihop före-
tag och organisationer på 
orten. 

– Genom Navet har företa-
gen fått en bra ingång till 

kommunens ledning och 
föreningen fungerar bra som 
ett bollplank för näringslivet. 
Jag tror starkt på näringslivet 
i Mellerud. Här finns många 
spännande företag med 
framtidstro, vilket är utmär-
kande för Mellerud, och vi 
ser med spänning fram emot 
att Västerråda handelsområ-
de blir verklighet. Vi får ju 
trevliga signaler när det gäl-
ler nyföretagandet och är 
glada över den kontakt vi fått 
med de nyanlända som öpp-
nat företag. Jag är stolt över 
att ha fått förtroendet att vara 
ordförande, men nu tackar 
jag för mig, säger ordförande 
Morgan Johansson som i 
dagarna lämnar över ordfö-
randeklubban till sin efter-
trädare, vem är i skrivande 
stund ännu inte beslutat.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ring och visuell kommunika-
tion inom tryckeribranschen. 
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Den 1 december ska lä-
genheterna i nya kvarte-
ret Järven i Mellerud vara 
inflyttningsklara. Efter att 
projektet presenterades 
under Mellerudsmässan 
i höstas har ett 60-tal 
intresseanmälningar läm-
nats in.
Första spadtaget togs den 12 
december 2016. Det smått 
historiska grävskopetaget 
utfördes av Robert Svens-
son, ordförande i Melleruds 
Bostäder (Mellbo), som står 
bakom satsningen.

Projektet hamnar på cirka 
43 miljoner kronor. Mellbo 
lånar upp 30 miljoner, resten 
finansierar man själva. Själ-
va byggkostnaden ligger på  
37,1 kronor. Allt är inklusive 
moms. Huvudentreprenör är 
mellerudsföretaget Bertil 
Johansson Bygg.

Det är tolv år sedan Mellbo 
byggde hyreslägenheter se-
nast. Efterfrågan är oföränd-
rat stor, enligt Mellbo:s vd 
Hans Wikström.

– Vi har en stor del nyan-
lända från hela Sverige som 
tecknar sig på lägenheter via 
nätet, många av dem står i 

flera olika köer samtidigt 
runt om i landet, säger han.

60-tal intresserade
Drygt 60 personer har lämnat 
in intresseanmälningar och 
när Mellbo höll informa-
tionsmöte förra veckan dök 
ett 20-tal upp. Sista dagen att 
teckna sig är satt till 31 mars.

– Den som står överst på 
intresselistan får välja först 
och kan påverka vissa mate-
rialval. Vi kommer även att 
bearbeta vår egen bostadskö, 
säger Wikström.

Nybyggnaden omfattar två 
likadana tvåplanshus i vinkel 
med varandra med garage 
längs Magasinsgatan. Varje 
hus har två trapphus med 
hiss, med sex lägenheter per 
trapphus.

Det byggs totalt åtta små 
tvåor på 42 kvadratmeter, 
åtta stora tvåor på 69 kva-
dratmeter och åtta treor på 79 
kvadratmeter. Lägenheterna 
kommer att vara försedda 
med diskmaskin och egna 
tvättmöjligheter. Samtliga 
lägenheter har inglasad ute-
plats eller stor inglasad bal-
kong mot gården i syd- till 
västerläge.

Prunkande innergård
Det som kommer att sticka ut 
är den stora innergården på 
cirka 800 kvadratmeter.

– Vi ska satsa på plante-
ringar och har en trädgårds-
mästare inkopplad som har 
skissat och ger oss förslag på 
växter. Det ska bli smala 
promenadstigar mellan 

prunkande ytor med en grund 
damm i mitten som samlar 
upp regnvatten. Det fördrö-
jer påfyllningen av dagvatten 
så att dagvattennätet inte blir 
överbelastat, förklarar Wik-
ström.

Hyrorna är satta, men  
Mellbo har sökt ett statligt 
stöd för nyproducerade hy-
resrätter hos Länsstyrelsen. 
Stödets storlek skiljer mellan 
storstad och glesbygd och 
mellan regioner.

– Om vi får stödet sjunker 
hyran med cirka sju-åtta pro-
cent, beroende på stödets 
omfattning, säger Wikström.

Projektet Järven är för öv-
rigt resultatet av en gammal 
avdammad detaljplan, en 
framsynt bolagsstyrelse, eni-
ga politiker och en gemen-
sam framtidstro på kommu-
nen.

Mellbo har totalt 710 lä-
genheter i Mellerud, Dals 
Rostock och Åsensbruk.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 5ONSDAG 8 MARS 2017

Nyproduktion av 24 lägenheter i Mellerud 2017

Information: www.mellbo.se
Intresseanmälan: tel. 0530-360 80
Tilldelning av lägenheter startar 3 april

JÄRVEN – AB Melleruds BostäderJÄRVEN – AB Melleruds Bostäder

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Nytt i butiken!
Handdukar, kuddar och filtar  

med Alfonsmotiv

MELLERUD      010-747 09 00

ÖPPET 
Månd-lörd 8-20 

Sönd 10-20

på hela köpet när du 
handlar för minst 500:-

ERBJUDANDE!

Tel. 0530-101 04

på hela köpet när du på hela köpet när du 
20%

torsdag 9/3 - lördag 11/3
lämnar vi

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Handla för 500:-

och få en gåva 
 (Värde 240:-. Begränsat antal)

Köpmantorget, MellerudVälkomna!

Storg. 6, Mld
Tel. 0530-400 47  

www.modeforyou.se

Massor av nyheter!

Välkommen in till oss!

Passa på 

50%
på vinterns varor

(Gäller ordinarie priser)

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Tingshuset 
renoveras

Den vackra tingshussalen får en rejäl ansiktslyftning.

1 april ska renoveringen av 
Tingshuset, byggt 1909, 
stå klar. Det är botten-
våningen som återställs i 
originalskick.
Behovet av en upprustning 
var stor, på grund av dålig 
ventilation och akustikpro-
blem i tingshussalen där 
bland annat fullmäktigesam-
manträdena sker. Det blir ett 
nytt nerpendlat innertak med 
plats för ventilation, ljudab-
sorbenter och belysning.  
Man har även genomfört en 
elsanering och installerat 
brand- och inbrottslarm.

Väggarna har målats om  i 
ljusa färger och gamla detal-
jer har tagits fram. Lokalen 
ska kunna hyras ut till konfe-

renser, bröllop eller kalas. 
Entréhallen ska även kunna 
fungera som mingelsal. Toa-
letter och grupprum har 
också renoverats.

Nystoppade möbler är be-
ställda till tingshussalen. De 
är ombyggnadsbara och an-
passade att både fungera till 
kommunfullmäktiges sam-
manträden och för att duka 
upp till kalas.

– Det är ett roligt arbete att 
få möjlighet att bevara Mel-
leruds vackraste byggnad för 
framtiden, säger Peter Moss-
berg, fastighets- och fjärrvär-
mechef.

Investeringen hamnar på 
cirka 4,8 miljoner kronor.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ska bygga 
54 vårdplatser

Illustration över vy från parkeringen som visar entrén.

Ängenäs särskilda boen-
de blir ett demensboende 
med sex avdelningar och 
nio platser per avdelning.
Mellerud har idag två särskil-
da boenden, Bergs och Krop-
pefjäll, som inte håller da-
gens standard för 
boendeformen. Dessa två 
boenden avses att läggas ned 
som särskilda boenden.

Det nya boendet på Änge-
näs planeras att ersätta Bergs 
och Kroppefjälls boenden.

I den nya detaljplanen möj-
liggörs byggnation av ett 
äldreboende på cirka 5 000 
kvadratmeter med möjlighet 
för utbyggnad i framtiden. 
Förutom äldreboendet finns 
det utrymme i detaljplanen 

att uppföra omkring 16 villor 
alternativt 18 villor och ett 
20-tal radhuslägenheter.

– Målet är att detaljplanen 
blir antagen i juli-augusti. 
Därefter kan vi söka bygglov 
och förhoppningsvis blir det 
byggstart senare under 2017, 
säger Jan Skeppstedt, stads-
arkitekt i Melleruds kom-
mun.

Området är beläget i östra 
delen av Melleruds tätort 
mellan ett befintligt bostads-
område i Ängenäs och golf-
banan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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”Målet är ständig utveckling”

Sebastian Hellberg, vd och ägare till Hellbergs Dörrar och den nyanställde Argjend Mollapolci kollar ett parti rostfria dörrar som ska levereras 
till Norge.

Sebastian Hellberg tror på framtiden i Mellerud.

Måleriet, som ligger i en av fabrikens äldsta delar, ska få ny modern LED-belysning.

Öppnar sin tredje 
thairestaurang

Kanya Tipmung driver 
Thairestaurangen i Melle-
rud tillsammans med Joy 
Ottosson sedan 2008. Ka-
nya öppnade en thaires-
taurang i egen regi i Dals 
Ed 2012 och den 17 februari 
öppnade hon ytterligare 
en – i Åmål.
– Jag vill att det ska hända 
saker, det får inte stå stilla, 
förklarar Kanya sina sats-
ningar.

15 januari 2008 öppnade 
vännerna Kanya och Joy 
Thairestaurangen i Melle-
rud. 2 april 2012 satsade 
Kanya på att öppna en thai-
resturang i Dals Ed.

– Jag har ju en stor kund-
krets och det fanns en efter-
frågan. Jag köpte fastigheten 
i Dals Ed, ett gammalt ned-
gånget K-märkt hus som jag 
totalrenoverat och dessutom 
gjort i ordning två lägenheter 
på övervåningen. Jag skrapa-
de färg, slipade och målade 
själv, berättar Kanya.

Åmål hade hon varit nyfi-
ken på ett längre tag. För 

några år sedan hade hon ett 
serveringstält under blues-
festen, en satsning som föll 
väl ut.

– Jag har letat lokal och när 
det blev en ledig på Kungs-
gatan 6 slog jag till, berättar 
hon.

Den 17 februari öppnade 
hon restaurangen som även 
är pub. Ibland anordnas mu-
sikunderhållning. Hon väl-
komnades av representanter 
från Åmåls kommun förra 
veckan.

– Det var väldigt trevligt, 
understryker Kanya.

Antalet anställda ökar; i 
Mellerud arbetar sex perso-
ner, i dals Ed tre stycken och 
i Åmål fem-sex stycken.

– Jag har rekryterat tre nya 
kockar. Men det är svårt att 
få tag i kockar, hittills får 
några av kockarna i Mellerud 
pendla till Åmål och Dals Ed. 
Jag har tur som har så bra 
medarbetare, de är otroligt 
ambitiösa och ansvarstagan-
de, berömmer Kanya.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Kanya Tipmung har öppnat sin tredje thairestaurang i dagarna.

Sebastian Hellberg är ägare och vd på Hellbergs Dörrar 
AB sedan början av januari. Optimismen strålar om den 
unge fabrikören som har siktet inställt på framtida väx-
ande, men som tänker ta en sak i taget.

Sebastian Hellberg köpte 
Hellbergs Dörrar av Daniel 
Jonasson i slutet av 2016.  

Sedan överlåtelsen av fö-
retaget den 2 januari i år 
veckopendlar han från Göte-
borg och bor i en av sjöbo-
darna i Sunnanå under veck-
orna.

– Det är roligt, jag gillar 
kontrasten mellan pulsen i 
staden och lugnet i Mellerud, 
säger han.

Köpet av företaget var ett 
så kallat inkråmsförvärv. 
Daniel Jonasson äger fortfa-
rande fastigheten som fabri-
ken och kontorslokalerna är 
inrymda i. 

– Intentionen är att med 
tiden köpa även fastigheten. 
Den sanerade tomten här in-
till där gjuteriet låg kommer 
jag inom kort att köpa av 
kommunen för att säkra upp 
inför framtiden. Mitt mål är 
ständig utveckling och att vi 
ska växa, men jag tar en sak 
i taget. Nu investerar vi i ny 
LED-belysning i vårt måleri. 
Bättre belysning förbättrar 
arbetsmiljön och minskar 
samtidigt elkostnaderna, sä-
ger Sebastian.

Växande intresse
– När min pappa Lennart dog 
2005 var jag 21 år och satt 
plötsligt med ett företag i 
knät. Hellbergs International 
AB som pappa drev var 
bland annat licensgivare till 
fabriken i Mellerud och hade 
även en del internationella 
affärer med fartygsdörrar. 
Mina systrar var inte direkt 
intresserade av verksam-
heten och jag hade inte in-
tresserat mig så mycket för 
dörrarna innan, men jag 
började gå vid Johnny Bloms 
sida som min pappa anställt 

och fick därigenom den bästa 
dörrutbildning man kan få 
vad gäller de tekniska bi-
tarna. I mångt och mycket 
fick jag på egen hand lära mig 
sälj och marknadsföring. 
Mitt intresse steg väldigt 
snabbt och jag tyckte det 
skulle bli roligt att driva fö-
retaget vidare, berättar Se-
bastian.

Han säger att han sedan 
dess velat äga även produk-
tionen av dörrarna, och att 
det nu känns bra att vara 
delaktig i hela kedjan, från 
produktutveckling till för-
säljning och tillverkning. 
Det tog elva år att nå det ef-
terlängtade målet och gläd-
jen är inte att ta miste på. 

– Men resan har bara bör-
jat. Om tio år hoppas jag att 
vi är betydligt större och har 
byggt ut. Vi har hittills varit 
lite anonyma på marknaden 
men är idag tredje största 
ståldörrstillverkaren i landet. 
Vi vill inom en snar framtid 
bli nummer två, säger Sebas-
tian.

50 lojala medarbetare
– Alla som arbetar här är 
duktiga på det vi gör, det är 

jäkligt bra personal. 50 lojala 
medarbetare med en skön 
och riktig inställning för fö-
retagets bästa. Vi beräknar att 
omsätta 75-80 miljoner i år. 
Jag har tagit över i ett gynn-
samt läge, det byggs rejält i 
både Sverige och Norge som 
är våra marknader. Vår pro-
dukt hamnar i alla typer av 
byggnader, allt från stora 
industrier och logistikcentra 
till små pizzerior. Branschen 
tuffar på bra, vi känner oss 
trygga och fokuserar nu på 
att öka produktiviteten, säger 
Sebastian.

Han har förstått att Hell-
bergs betyder mycket för 
många i Mellerud och tycker 

det känns speciellt att tillhöra 
en familj som har en sådan 
historia här.

–  Min farfar Kurt är min 
stora förebild för han var 
ändå grundaren men själv-
klart även pappa som var en 
riktig fighter. Han hade det 
kärvt efter konkursen, men 
kämpade på. Han fick upple-
va att vara förmögen och att 
förlora allt. Men han förlora-
de aldrig livsglädjen. Vi är 
lika när det gäller att se det 
positiva i saker och ting och 
vi ser nog möjligheter när 
andra ser problem säger Se-
bastian Hellberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se
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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

Hur  
stark  
är din  
idé?
Vi delar med oss av vinsten för att göra 
Dalsland ännu  bättre att leva, bo och verka i.

Har du en idé eller ett projekt – läs mer  
på vår hemsida www.dalsbank.se

Ansök senast 31 mars 2017.

Tel. 0530-51185
varmdal.comAuktoriserad återförsäljare

Service & Försäljning
John Deere
Kverneland

När service & stabilitet avgör!

LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.

Tel. 070-322 59 62 • www.Anno1785.blogspot.com

Guidning av 
kungarum  
söndagar kl. 13 
Ring gärna före  
070-322 59 62

28/5 kl.12-16  
Morsdagskakbuffé 
Cafét kommer att servera 
 ost/skinksmörgåsar och  

Stugans annorlunda  
räkmacka, allt på  
hembakat bröd Försäljning av vårt eget 

ekologiska producerade 
 nötkött

Öppet: Vecka 17-24 helgöppet 11-16
 vecka 26-33 alla dagar 11-17  
 vecka 34-46 lördagsöppet 11-15

Positivt med ny barnklädesbutik
En månad har barnklädes-
butiken Lilla Bus vid Köp-
mantorget i Mellerud haft 
öppet. Yvonne Eriksson, 
som driver verksamheten, 
har enbart mött positiva 
reaktioner.
”Det lilla gula huset vid tor-
get” är en benämning som 
många känner igen. Under 
många år fanns här Fröjds 
Present och Hemslöjd, sedan 
flyttade Butik Moccafin in i 
lokalen. Efter många år utan 
barnklädesbutik i centrala 
Mellerud, satsar Yvonne på 
just detta efter 16 år som 
brevbärare.

– Detta har jag drömt om 
länge. När jag fick se att huset 
skulle bli ledigt så kände jag 
att det var dags, konstaterar 
Yvonne.

Hon berättar att reaktio-
nerna bland kunderna varit 
odelat positiva.

– Alla tycker det är roligt 
att det öppnat en barnbutik 
och framför allt är det upp-
skattat att jag säljer kläder, 
säger Yvonne.

Ljust och mysigt
Lokalen är ljus och mysigt 

Yvonne Eriksson med sönerna Lucaz, åtta månader och Felix, sex år gammal.

inredd med färgglada barn-
kläder, de flesta med roliga 
mönster. Kläderna finns i 
storlekar från 56 cl upp till 
134 cl. Dessutom finns det 
diverse presentartiklar och 
inredningsprodukter. 

– Det mönstrade fortsätter 
att vara trendigt även i som-
mar, då blir det mönster som 

exempelvis citroner, jord-
gubbar och pingviner, säger 
Yvonne.

Här finns allt från nyckel-
ringar med mjuka björnar, 
babyfiltar och pussel till små 
ryggsäckar, lektält, bygg-
klossar och födelsedagskort.

Yvonne syr mycket själv, 
bland annat trikåmössor i 

olika slags mönster som se-
dan säljs i butiken. Hittills 
har Yvonne beställt trycket 
till mössorna, men nyligen 
har hon fått hem en egen 
maskin att trycka med.

– Jag håller på att lära mig 
den, förklarar hon leende.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Prisat plastföretag som satsar

Vd:n Johan Andersson t.v diskuterar trycket på några flaskor som scre-
entryckaren Daniel Roos kör i den nya tryckmaskinen.

Ett virrvarr för den oinsatte. Men detta föreställer tryckverket på den 
nya tryckmaskinen.

Plastdunkar i långa rader. Produktionen pågår för fullt.

Emballator Melleruds Plast AB 
tillverkar plastförpackningar 
till fyra områden:
1. Kemtekniknisk industri
2. Livsmedel
3. Läkemedel
4. Sportflaskor
• Störst är området med kemtek-
nisk industri med tonvikt 
på farligt gods godkända förpack-
ningar
• Man tillverkar förpackningar från 
25 ml upp till 25 liter

FAKTA

Emballator Melleruds Plast AB och Emballatorgruppen 
har tilldelats första pris i tävlingen Smart Industri. 
Priset fick man på grund av hur man använder digitala 
värden i sin verksamhet för att få en effektivare process 
i hela flödet.
Några exempel på hur digi-
taliseringen används är själv-
gående truckar och  
produktuppföljningssystem. 
Maskinerna är uppkopplade 
mot företagets leverantörer i 
exempelvis Tyskland. Då 
kan man göra felsökningar 
från Tyskland och styra dessa 
direkt från sin verkstad. 

Priset delades ut av IVA – 
Ingenjörsvetenskapsakade-
mien – i samband med Ger-
man Swedish Tech Forum i 
Stockholm den 31 januari. I 
motiveringen nämns tre 
nyckelområden; coachning, 
filosofi och innovation.

Väldigt roligt
– Det är första gången som 
priset delas ut. Vi blev nomi-
nerade och vann, det känns 
väldigt roligt, konstaterar 
säger Johan Andersson, vd 
Emballator Melleruds Plast.

Priset består av ett diplom 
och en resecheck för en stu-
dieresa i Europa för att se på 
företag som är skickliga på 
att använda digitalisering i 
sin affärsverksamhet. En 

person från varje bolag får 
åka med.

Hur går företaget?
– Det går jättebra. Vi om-

satte nästan 200 miljoner 
kronor 2016, en stor ökning 
av lönsamheten. Vi har också 
börjar året bra, med nästan en 
tioprocentig ökning, berättar 
Johan.

Under 2016 lanserade man 
elva nya produkter; tre till 
Emballators eget sortiment 
och åtta som är ”kundunika” 
– de har då tagits fram till-
sammans med kunden.

Startat nytt bolag
Johan avslöjar att man i da-
garna startat upp ett nytt bo-
lag, Emballator Lifestyle 
AB, ett säljbolag som kon-
centrerar sig på att utveckla 
affärerna med sportflaskor. 
Johan Andersson är vd och 
Robin Erdås är nyanställd 
som affärsområdesansvarig. 
Båda är stationerade i Melle-
rud.

– Anledningen till att bola-
gets bildades är att sportflas-
korna skiljer sig från våra 

övriga produkter. Vi har tagit 
ett beslut att utveckla det 
området och tillföra nya pro-
dukter och tjänster. Vi släp-
per en hemsida för företaget 
om några månader, förklarar 
Johan.

Idag tillverkar Emballator 
ett 20-tal olika modeller av 
sportflaskor. Man tittar på 
andra material och kapsyl-
lösningar för att utveckla 
produkterna och maximera 
det nya tryckeriet som instal-
lerades under 2016.

– Det var en investering på 
cirka tolv miljoner kronor 
och är en vital del i det nya 

bolaget. Vi får nu ett mer 
avancerat tryck med bättre 
kvalitet, säger Johan.

100 miljoner kronor
De senaste åren har företag 
gjort investeringar på cirka 
100 miljoner kronor, bland 
annat i en utbyggnad, olika 
förvärv och maskininveste-
ringar. 

– Kunden är grunden i hela 
vår verksamhet, med ett väl 
inarbetat LEAN-tänk för att 
alltid skapa mervärde utifrån 
våra kunders behov. På det 
viset kan vi vara långsiktigt 
framgångsrika, konstaterar 
Johan.

Kunderna finns i framför 
allt Sverige, men även i Nor-
ge och Danmark. Produkter 
exporteras till bland annat 
England, Irland, Holland, 
Tyskland och USA.

Idag har företaget 81 an-
ställda. Emballator kör kon-
tinuerligt treskift med fem 
skiftlag – 350 dagar om året.

Johan tror att verksam-
heten kommer att växa under 
2017. Företaget söker för 
tillfället ny kvalitetschef, 

operatörer och sommarvika-
rier. I dagarna har man dess-
utom anställt en ny säljare, 
Barbro Johansson, som är 
ansvarig för produkter inom 

livsmedels- och läkemedels-
området.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

din RESEBYRÅ – ett smartare val för alla

Hos oss hittar du kunskap som sparar tid och förenklar dina 
företags och privatresor 

din RESEBYRÅ – den lokala resebyrån i Dalsland!

Samla all din reseservice hos oss 
Vi kan resor och ger dig alltid personlig service
Ring oss redan idag så berättar vi mer 0530-131 75

Det självklara valet för alla dina resor!

www.dinresebyra.com

Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels 
BilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilservice

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

 Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

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

Vi tillverkar betongelement 
för alla typer av byggnader!

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

Succén fortsätter!

Prisexempel: 
175/65R14 82T 695 kr/st
195/65R15 91V 845 kr/st
205/55R16 91V 915 kr/st
225/45R17 94V XL 1044 kr/st

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms
Reservation för slutförsäljning

Däckarna
i Mellerud AB

DÄCKARNA

"Kvalitétsdäck tillverkade i Europa!"

VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALA BILPROVNING

Bengtsfors    Åmål    Mellerud
www.besikta.se0530-127 27      LEgruppen.se

Byggnadsarbete
Kakel & Klinkers
Bygglovsritningar

ByggTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

Elinstallationer
Elservice
Tele- och datanät

ElTeknik

Vi släcker dina tvåor
Har du fått en besiktningsanmärkning?
Som ackrediterad verkstad av SWEDAC 
har vi möjlighet att släcka dem åt dig.

Välkommen in för att få mer information.

Fått stenskott?
Vi både byter vindrutor samt lagar sten-
skott på de flesta bilmärken.
Vi lagar stenskott från 100:- och byter 
vindrutor från 1600:- vid nyttjande av 
giltig försäkring.

Se extra bra i mörkret

Just nu säljer vi extraljusramper med 
LED-belysning från endast 4995:-
monterat och klart på bil.

Mellerud 0530 - 447 70

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

AutoMats Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi gör ditt bilägande lite billigare 
Vad behöver du hjälp med?

Dags för en vårservice på bilen?
Vi utför service och reparationer på alla personbilar. 

Om din bil sliter däcken snett så är det troligen  
hjulinställningen som står fel. Vi hjälper dig att  
kontrollera och eventuellt justera hjulvinklarna.

Låt oss kontrollera och radera eventuella lagrade 
felkoder innan besiktning så slipper du  

ombesiktning på grund av detta.  
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Trädgårdsanläggare med bredd i kunnandet

Trädgårdsanläggaren Fredrik 
Persson driver företaget Grön 
Gestaltning med bas på gården 
Karlslund i Dals Rostock.

Både privatpersoner, offentliga verksamheter och bostadsrättsföreningar är kunder.

Skapar plats för galleria med butikslokaler

Katja Toivo, Chutikarn ”If” Andersen och Kerstin Berg i den omgestaltade måleriavdelningen.

Benny Mattsson i lokalen som ska 
bli galleria och färdig för uthyrning 
efter sommaren.

Fram till i höstas, när flytten 
till Dalsland gick, ägde Fred-
rik en plantskola i Säve och 
odlade perenner och pryd-
nadsgräs. Samtidigt hade han 
uppdrag som trädgårdsanläg-
gare åt både  privatpersoner, 
offentliga verksamheter och 
bostadsrättsföreningar i Gö-
teborg med omnejd. Han har 
också arbetat i Tromsö i 
Norge där han byggde sten-
partier i en arktisk botanisk 
trädgård och i Skottland, där 
han han var med och anlade 
en visningsträdgård tillsam-
mans med trädgårdsanlägga-
ren och författaren Peter 
Korn. 

Växt- och anläggnings
kunnande
– Trädgårdsintresset har jag 
haft hela livet. Jag jobbade 
på en plantskola och en han-
delsträdgård redan som ton-
åring och har ett stort växtin-
tresse. Sedan ville jag 
kombinera växtkunskap med 
anläggningskunnande och 
utbildade mig inom det. 
Först med en grundkurs i 
Tvååker, sedan gick jag kur-
sen ”Trädgårdens och land-
skapsskötselns hantverk” på 
Dacapo i Mariestad, en ut-
bildning som ges av Göte-
borgs Universitet och där den 
estetiska biten är en viktig 
del, berättar Fredrik. 

Stora och små uppdrag
Med sitt företag Grön Ge-
staltning på den nya hemor-
ten i Dalsland riktar han in 
sig på trädgårdsanläggning 
och beskärning av fruktträd 
och buskar. Han utför både 
stora och små projekt, offent-
liga som privata och erbjuder 
tjänster från planering och 
ritning till växtval och  anläg-
gande av ytor som murar, 
stensättningar, gräs- eller 

sedummattor. Konsultation 
och rådgivning ingår också i 
utbudet.

– Det är givande att göra 
allt från grunden. En träd-
gård man trivs i kan göra att 
man inte måste åka bort för 

att det skall kännas bra, säger 
Fredrik.

Gården Karlslund, som är 
sambon Karolina Dalberts 
föräldrahem, har fått fler 
äppelträd sedan Fredrik kom 
in i familjen. Han planerar nu 

att ympa och plantera det 
dalsländska landskapsäpplet 
Oranie på ägorna.

– Det var härligt att flytta 
från sta´n ! Det är mycket 
bättre att bo på landet med 
två barn och jag hoppas kun-

na odla äpplen på en egen 
gård här i trakten i framtiden, 
säger Fredrik Persson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Benny Mattsson med per-
sonal på XL-bygg i Melle-
rud tänker skapa plats för 
en galleria med butikslo-
kaler till uthyrning i den 
egna fastigheten. En ren-
odling av den egna verk-
samheten gör det möjligt.
–  Jag har haft idén i tre år. 
Jag tror på Västerråda men 
det tar väldigt lång tid. Mel-
lerud behöver bra lokaler och 
ett bredare utbud för att vara 
ett attraktivt handelsområde. 
Det finns verksamheter som 
behöver synas mer, säger 
Benny.

Det han har tänkt att frigö-
ra för andra verksamheter är 
den lokal som tidigare dispo-
nerades av Sportringen och 
som senare blev utställnings-
hall hos XL-Bygg. 

– Jag  hoppas att flera olika 
verksamheter flyttar in och 
kompletterar det utbud som 
redan finns i Mellerud, säger 
Benny. 

Kostnadseffektivt för  
små företag
Tanken är att det blir en se-
parat ingång till gallerian 
från Sapphultsgatan och att 
det ska inrymmas tre till fem 
butiker på 70-150 kvadrat-
meter vardera, plus ett 
gångstråk, i den cirka 500 
kvadratmeter stora lokalen. 
Det kommer att finnas ett 
gemensamt utrymme med 
tillgång till kontorsutrust-
ning som skrivare och kopie-

ring. Wifi och bredband finns 
att tillgå, likaså larm och 
bevakning. Benny erbjuder 
också ett gemensamt perso-
nalutrymme med de anställ-
da på XL, något som han ser 
som en möjlighet till ökad 
gemenskap mellan olika nä-
ringsidkare. Att hjälpa och 
komplettera varandra är trev-
ligare än att konkurrera, 
menar han.

 –  Det blir kostnadseffek-
tivt för den lille företagaren. 
Att flytta en verksamhet eller 
starta upp helt nytt kräver 
både tid och pengar så vi 
kommer att vara mycket hu-
mana med hyreskostnaden. 
Hellre bra verksamheter som 
blir lönsamma på sikt. Det är 
tufft nog och kan vi bidra till 

att öka utbudet i Mellerud så 
är vi jättenöjda, säger Benny. 

Renodlar verksamheten
Hela denna plan blir möjlig 
när XL-Bygg renodlar sin 
verksamhet, något man haft 
tanken på länge.

– Vi har sett över både 
sortiment och leverantörer, 
vi har minimerat hyllvärmar-
na och skapar plats för det 

som efterfrågas. Udda saker 
går alltid att beställa och vi 
har dem inom ett par dagar, 
säger Benny.

Genom de utrymmen som 
skapas i butiken kan man 
exponera utställningar till-
sammans med lagervarorna. 
Så blir det överskådligt för 
kunden att se vad som finns 
och vad som kan beställas.

Markavdelning breddas

I denna omstruktureringen 
har även XL Byggs markav-
delning breddats. Markav-
lopp med tillhörande delar 
som vägtrummor och annat 
tar plats i bygghallen och ute 
på gården och utkörning av 
exempelvis skrymmande rör 
till arbetsplatser kommer att 
erbjudas.

 – Efter sommaren beräk-
nar vi att utställningshallen 
ska vara tömd och då erbjud-
er vi fina lokaler till olika 
verksamheter som vi hoppas 
ska vara på plats under hös-
ten och får en bra start med 
julhandeln, säger Benny 
Mattsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Trädgårdsanläggaren Fredrik Persson sålde sin plant-
skola i Säve och flyttade med familjen från Göteborg 
till Mellerud i höstas. Nu driver han sitt företag Grön 
Gestaltning från gården Karlslund i Dals Rostock.
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Frisörsalong firar 25 årsjubiléum

Så här såg salongen ut 1991. Angelica Ferm klipper en kund. Foto: Privat.

1 november 1991 öppnade 
Pia Svensson Frisyrateljén 
på Storgatan i Mellerud. 
När företaget firade 25 år 
blev det ingen happening 
på hemmaplan, utan Pia 
reste till Addis Abeba i 
Etiopien och lärde ensam-
stående kvinnor att klippa 
hår.
Pia vistades i Etiopien under 

åtta dagar i början av nov-
vember 2016, en resa på 
ideell basis för att hjälpa ut-
satta kvinnor. Idén att resa dit 
kom ifrån Andrahandsbuti-
ken Sjuans arbete med att 
skänka pengar till en verk-
samhet i Addis Abeba som 
har 185 fadderbarn.

– De har behov där av att 
lära upp ensamstående kvin-

Pia Svensson under vistelsen i Addis Abeba i november 2016. Foto: Privat.

Stark optimism 
 i Fyrbodal
Företagen i Fyrbodal ser 
fortsatt ljust på konjunk-
turutvecklingen. Minska-
de varseltal och en ökad 
konsumtion får Väst-
svenska Handelskamma-
rens konjunkturindikator 
att vända uppåt.
– De flesta konjunkturindi-
katorerna ligger högt och nu 
ser vi att det går tydligt emot 
trenden hos riket i stort säger 
Johan Trouvé, vd Väst-
svenska Handelskammaren. 
Antal varsel och konkurser 
minskar i Västsverige. Sam-
tidigt ser vi att varslen ökar i 
både Stockholmsregionen 
och i riket. Vi ser också att 
Västsverige under lång tid 
uppvisat lägst arbetslöshet 
bland storstadsregionerna 
Det här bekräftar att Västsve-
rige är motorn i svensk eko-
nomi avslutar Johan Trouvé.

Handelskammarens före-
tagspanel i Fyrbodal är nu 
mer optimistisk om konjunk-
turutvecklingen än vid före-

gående mätning på både kort 
och lång sikt.

– Att Europaparlamentet 
röstade igenom ett frihan-
delsavtal med Kanada i en tid 
där motståndet mot frihandel 
är större än på länge är tro-
ligtvis en anledning till opti-
mismen säger Bjarne Pet-
tersson, regionchef i 
Fyrbodal, som dock oroas 
över den pågående konflik-
ten i hamnen.

– Vi är en ytterst exportbe-
roende region. Nu ser vi att 
hamnkonflikten slår mot ex-
porten. Vi har fått flera rap-
porter på att företagen som är 
beroende av hamnen behöver 
ta lån för att klara likvidite-
ten. Detta är ohållbart och 
hotar svensk konkurrens-
kraft. Konflikten måste få en 
lösning. Att företagen i Fyr-
bodal trots risker i vår om-
värld har en stark framtidstro 
är ett styrkebesked för regio-
nen, avslutar Bjarne Petters-
son.

nor att klippa hår. Själva 
flätar, rullar eller plattar 
kvinnorna oftast sitt hår. Det 
var ett lite annorlunda arbete 
eftersom håret ibland var så 
tjockt  att det var omöjligt att 
använda kam och sax. Vi fick 
ha maskin för att trimma 
håret istället, förklarar Pia.

Pia går dessutom tillsam-
mans med Andrahandsbuti-
ken 7:an in och sponsrar 
omkostnaderna för Andra-
handsburiken Sjuans fest-
kväll ”A lovely night” med 
modevisning den 18 mars.

– Ja, vi fick idén att göra 
något tillsammans och det 

känns bra att gynna deras 
välgörenhetsarbete, under-
stryker Pia.

Lite historik
När Pia startade upp verk-
samheten 1991 var hon själv 
i sex månader, sedan började 
Angelica Ferm på salongen. 
Idag är de fyra frisörer; för-
utom Pia och Angelica även 
Sefika Kovacevic och Mika-
ela Johansson.

– Många av kunderna har 
varit med sedan starten och 
blivit ens bästa vänner. Vi är 
ett gott gäng här som trivs 
väldigt bra ihop, säger Pia.

Hon framhåller att man 
som frisör aldrig blir fullärd, 
det gäller att vidareutbilda 
sig hela tiden. Pia har även 
frilansat som Joico-tekniker, 

då har hon bland annat haft 
färgutbildningar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Hellbergs Dörrar ab
www.hellbergs.se 
info@hellbergs.se
Tel. 0530-40000

Välj bland ett brett sortiment av branddörrar, säkerhetsdörrar 
och brandskjutportar som svarar upp mot alla tänkbara krav 
och påfrestningar. På köpet får du flera decenniers erfarenhet 
kring utveckling och tillverkning av klassade ståldörrar. 
Kontakta oss för offert, produktinformation & arkitektsupport.

Det främsta dörrvalet
hellbergs Dörrar är globalt erkända för våra 
solida brand- och säkerhetsdörrar i stål.
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Flera spännande projekt på gång

Emil Svensson och hans pappa Leif Svensson diskuterar ritningar på sitt projekt med 20-talet tomter i östra Järn. 

Det här huset i centrala Mellerud ska rivas och ersättasmed en fastighet 
med fyra lägenheter (treor på 70 kvm). 

Skiss över de planerade tomterna vid badplatsen i Näs, östra Järn.

Fasadskiss över hyresfastigheten som ska innehålla fyra lägenheter i 
korsningen PD Lundgrensgatan och Algatan.

L:E Gruppen, som drivs av 
far och son Leif och Emil 
Svensson, har två spän-
nande projekt på gång.
Ena projektet handlar om att 
bygga en fastighet i hörnet av 
PD Lundgrensgatan och Al-
gatan med fyra lägenheter. 
Det blir treor på 70 kvadrat-
meter. Men först ska det 
nedgånga huset som står där, 
rivas.

– Vi har precis lämnat in 
handlingarna för bygglov. Vi 
hoppas på byggstart efter 
sommaren 2017. Vi kommer 
att bygga i egen regi, berättar 
Leif.

Det ska bli en fasad i trä 
med balkonger och uteplat-
ser i sydvästligt läge. Lägen-
heterna kommer att ha kök 
och vardagsrum i ett samt två 
sovrum samt stor toalett med 
tvättmaskin och torktumlare 
Uppvärmningen sker med 
bergvärme.

– Det har redan ringt per-
soner som skrivit upp sig 
som intresserade. Är man 
intresserad av att veta mer är 
det bara att höra av sig, för-
klarar Emil.

Förhoppningen är att allt 
ska stå klart våren/somma-
ren 2018.

20-talet tomter
Det andra projektet handlar 
om ett 20-tal tomter som ska 

säljas i östra Järn, vid den 
kommunala badplatsen i 
Näs. Marken sluttar ner mot 
Vänern, så samtliga tomter 
får sjöutsikt. Avståndet mel-
lan strandkanten och de 
närmaste tomterna ligger på 
cirka 80 meter.

– Tillgängligheten för all-
mänheten till badplatsen 
kommer att bli bättre, både 
med gångvägar och parke-
ringsmöjligheter, understry-
ker Leif.

Tomterna är mellan cirka 
900 kvadratmeter till cirka  
1 250 kvadratmeter. Priserna 
är ännu inte fastlagda.

– Vi vill i första hand att 
det ska bli åretruntboende 
för att utveckla landsbygden. 
Men det finns möjlighet att 
både bygga fritidshus och 
åretruntboende, säger Leif.

På skissen finns även en 
aktivitetsyta och parkmark 
med grillplats.  Fiber, el och 
vatten finns i anslutning till 
området

Informationsmöte
Planarbetet kommer att star-
ta i dagarna. Leif och Emil 
planerar ett informationsmö-
te med berörda och grannar i 
en snar framtid där de ska 
berätta om fortsättningen.

 – Vi har haft med oss fö-
reträdare från kommunen 
när det gäller VA. Det ska 

Lördag 11 mars har vi Öppet Hus med massor av bra 
erbjudanden, vinnarpriser på lagerbilar med omgående 
leverans och utegrillen står laddad. Ta med hela familjen 
och välkommen till nya Opel.  

VINNARPRISER 
PÅ LAGERBILAR & PRIVATLEASING

CORSA 5d Enjoy 90hk 
Privatleasing från

1 895 kr/mån*
Inkl. Pluspaket
Corsa
Pris fr. 129 900 kr

VI BJUDER PÅ NYGRILLAD TYSK KORV 3 ÅRS
SERVICE, ASSISTANS 

OCH GARANTI 

INGÅR VID KÖP AV 

NY BIL!**

Lördag 11 mars
OPEL OPEN

Bränsleförbrukning bl. körning: 3,6 – 6,0 l/100 km. CO2 utsläpp bl. körning: 93 –139 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. OnStar-tjänsterna kräver aktivering 
och tillhandahålls i mån av mobiltäckning och tillgänglighet av OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter testperioden. För mer information se opel.se/onstar. 
*Opel Privatleasing via Opel Finans: Månadskostnaden baseras på avtalstiden 36 mån, inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Månadskostnaden är rörlig. 
Max körsträcka 1500 mil/år (totalt 4500 mil), övermil debiteras. FlexCare ingår. Sedvanlig kreditprövning sker. **Erbjudandet om FlexCare gäller tillsvidare och 
vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med 
bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller avtal. 
Med reservation för felskrivning.

Bäckefors 0530-360 08 • Bengtsfors 0531-719 98 • roybil.se

Extra 
lördagsöppet

kl. 10-15

De första 15 som 
 provkör får en  

provkörningspresent 
(gäller en per familj)

byggas någon form av mi-
nireningsverk som gör det 
möjligt för ett 100-tal fastig-
heter att ansluta sig till av-
loppsnätet, säger Leif.

För ett år sedan bildades 
bolaget L:E Gruppen fastig-
heter.

– De här två projekten 
ligger under det bolaget, 
förklarar Emil.

L:E Gruppen som starta-
des 2011 har idag 19 anställ-
da.

– Vi utför alla typer av 
bygg- och elarbeten. Våra 
kakelsättare är våtrumscerti-
fierade för att kunna utföra 
badrumsrenoveringar, vilket 
är ett krav idag, förklarar 
Emil.

Leif ritar och projekterar 
allt från små byggprojekt till 
hela entreprenader.

– Vi upplever det väldigt 
positivt från våra kunder när 
vi kan erbjuda och utföra 
hela kedjan från ritningar till 
färdig produkt. Kunderna är 
allt från privatpersoner till 
företag, kommuner och 
landsting, berättar Leif.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Försäkringsskador,
 alla försäkringsbolag

Lackeringar, bilreparationer

Kärragatan 19 • Tel. 0530-100 08

American Special Cars

www.ascars.se

alternativet till 

storbolagen

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 
www.dina.se/vast   

Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex

Maria Hållö, Dahn Åberg, Andréa Persson, Anders Staxäng och Johan Jolemark. Lokalt förankrade 
med stort engagemang och gedigen kunskap i försäkringsfrågor för företag och jordbruk.

Magnus 0702-80 44 86

Vi hjälper dig med:
Husgrund

Vatten & avlopp (Ansökan & rapport)
Vägar

Dikes- & kanalrensning
Rivning av fastighet

Stubbryckning (nyodling) m.m.
Välkommen att kontakta Magnus

-

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 

blends
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1 nyans
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Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget
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Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

Kents Åkeri i Berg AB

 Maskingatan • Kontaktperson: Jörgen Andersson
Mobil: 0704-91 07 81

Åkeri- och transportverksamhet
av grus, fl is, lantbruks-

produkter och maskinfl ytt

Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

Verkstaden med
de snabba lösningarna 

0530-127 27      LEgruppen.se

Byggnadsarbete
Kakel & Klinkers
Bygglovsritningar

ByggTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

Elinstallationer
Elservice
Tele- och datanät

ElTeknik
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”Det blir ännu bättre än jag tänkt”

Igår tisdag såg det ut så här till vänster innanför entrén. Butiken har blivit 
betydligt mer luftig och varorna kan exponeras bättre. Foto: Susanne 
Emanuelsson.

Stefan ser fram emot nyöppning-
en. Foto: Susanne Emanuelsson.

Snickarna arbetar hårt för att bli klara i tid. Man har tagit bort innertaket för att få mer rymd och sätter upp 
inredning efter Team Sportias koncept. 

Utökar sin verksamhet med café

Helen Svensson är en av de nyanställda som kommer att arbeta i caféet, här bredvid verksamhetschef Chris-
tian Stolt.

Bloms varuhus har själva 
tagit över verksamheten i 
caféet, som tidigare hette 
Mat & Café Brevé. Under 
januari månad höll man 
stängt medan det fräscha-
des upp inför öppningen 
lagom till sportloven i 
början av februari.
– Vi planerade och rekrytera-
de personal för detta under 
hösten när vi hade bestämt att 
ta över verksamheten i café-
et. Gunbritt och Rolf som 
drivit det tidigare har gjort 
det jättebra, men vi kände att 
det låg i butikens utveckling 
att vi själva drev caféet, be-
rättar verksamhetschefen 
Christian Stolt som anställd 
tre personer för den nya verk-
samheten.

– Och förutom de tre nyan-
ställda har vi även en från 
butiken som börjat i caféet, 
säger han.

Uppfräschad lokal
I januari rustades lokalen 
upp, då målade man och 
köpte nya kafémöbler. Den 
numera vita lokalen med 
mörka möbler är inbjudande 
för en kopp kaffe eller en 
varm våffla.

– Vi kommer att servera ett 
klassiskt sortiment som våff-
lor och räkmackor. Men vi 
har potential att bli en lunch-
restaurang i framtiden, även 
om vi inte kommer att serve-
ra lunch den närmaste fram-
tiden, säger Christian Stolt. 

Nu hoppas man att det 

kommer bli bra ruljangs och 
att kunderna som handlar i 
butiken även tar en fika i 
caféet.

– Inledningsvis har försälj-
ningen följt butikens, vilket 
känns bra. Vi kommer även 
utöka sortimentet efter hand, 
meddelar Stolt.

Nästa steg för Bloms är att 
fräscha upp uteserveringen 
mot parkeringen. Där kom-
mer det bland annat att byg-
gas ett nytt staket.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Team Sportia i Mellerud, 
gamla Kjells Sport, expan-
derar och renoverar sina 
lokaler på Köpmannator-
get. Butiksägare Stefan 
Martinsson har länge 
velat få större butiksyta 
och i dagarna öppnar 
butiken igen efter en stor 
make-over.
– Redan när Kjell hade buti-
ken så ville han ta över den 
lilla grannbutiken och ex-
pandera sin butik. Men den 
var hela tiden uthyrd, fram 
tills nu när jag fick ta över 
den, berättar Stefan bland 
snickare och byggsågar.

– Killarna här arbetar hårt 
och långa dagar för att buti-
ken skall bli färdig, men se-
dan ska allt tillbaka på sina 
platser, berättar han.

Stefan har expanderat mot 
Hemköpbutiken. Den nya 
lokalen som Stefan tagit över 
ligger vägg i vägg med Hem-
köp Torget och den blir nu 
integrerad i Team Sportias 
butik som får nästan 45 kva-
drat mer butiksyta. Samtidigt 
har man också höjt innertaket 
vilket gör att butiken känns 
större och mer luftig.

– Tack vare att vi får högre 
i tak så kan vi visa upp mer 
av våra produkter när vi kan 
utnyttja höjden. Tidigare har 
vi haft tre olika jackor på 
samma ställ, nu kan vi sprida 
ut det mer så att det blir lätt-
are för kunderna att hitta. När 
man kommer in i en butik är 
det viktigt att man ser de 
olika produkterna och att det 
inte blir för tätt i hyllorna.

Ny inredning
Hela butiken får ny interiör, 
som går i linje med Team 
Sportias koncept som an-
vänds i alla butiker i Sverige. 
Ingången till butiken är kvar 
på samma plats, men dörren 
till den gamla butiken tas 
bort och ersätts med glaspar-
tier.

Om två veckor, den 16 
mars blir det en officiell in-

vigning och stor premiär för 
den nya större och luftigare 
butiken. Men redan i mån-
dags smygöppnade Stefan 
med personal, även om en del 
saker återstår att fixa.

– Det kommer en inred-
ningsexpert och hjälper till 
att göra i ordning butiken, så 
att det inte blir som det alltid 
varit.

– Det här blir ännu bättre 
än jag tänkt och det behövde 
bli bra också. Jag hoppas det 
kommer påverka affärerna 
positivt, berättar han Stefan 
och ser fram emot öppning-
en.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Storgatan 37, Mellerud 
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Förnyelseresa med fokus på arbetsgivare

Bättre samarbete med lan-
dets arbetsgivare ska öka 
kund- och samhällsnyttan. 
Arbetsförmedlingen ska om-
gestaltas från grunden för att 
kunna möta nya och kom-
mande utmaningar kring 
exempelvis näringslivets 
snabba utveckling, det ökade 
utanförskapet för de grupper 
som står långt från arbets-
marknaden och bättre utnytt-
jande av nyanländas kompe-
tens och mångfald.

Inom enheten Norra Älvs-
borg det vill säga Vänersborg, 
Grästorp, Trollhättan Dals 
Ed, Mellerud, Åmål och 
Bengtsfors har det bildats en 
arbetsgivarsektion med drygt 
20-tal medarbetare. Alisia 
Johansson i Trollhättan, Pat-
rik Jatko i Vänersborg och 
Morgan Johansson i Åmål, 
som har funktionen Företags-
rådgivare, är tre av dem.

– Norra Älvsborg ligger i 
framkant när det gäller för-
nyelsearbetet och det är bra 
att vi kan bygga allianser 
mellan såväl företag som 
kommuner, säger Morgan 
Johansson.

Olika kompetenser
De tre anställdes i juli och 
augusti 2016. Alisia har ett 
omfattande nätverk med 
kontakter som till exempel 
Nevs, Volvo Cars och Tek-
nikcollege, NU-sjukvården 
och Trollhättans kommun, 
Patrik har en lång erfarenhet 
som handläggare, och ett 
brett nätverk av företag även 
i Dalsland. Morgan har över 
20 års vana vid att jobba med 
projekt och har ett stort nät-
verk bland företag och kom-
muner inom stora delar av 
Fyrbodal.

– Vi vill jobba långsiktigt 

Arbetsförmedlingens arbetsgivarsektion i vårt område består av Patrik 
Jatko, Alisia Johansson och Morgan Johansson.

och strategiskt, till exempel 
när det gäller pensionsav-
gångar inom vård och indu-
stri, med utbildningar och 
kompetensutveckling för 
bristyrken. Vi stöttar också 
företag som står inför ett 
ägarskifte, företag med hög 
personalomsättning och vi 
arbetar med att stärka arbets-
marknadsutbildningarna i 
nära samarbete med kommu-
nernas arbetsmarknadsenhe-
ter och lärcentra. De nyan-

lända är en stor resurs som 
ofta besitter åtråvärda kom-
petenser, där kan Arbetsför-
medlingen komplettera med 
språkpraktik och utbildning-
ar, berättar Morgan. 

Unga till industrin
Kommunernas näringslivs-
chefer är viktiga aktörer för 
Arbetsförmedlingens före-
tagsrådgivare och Morgan 
lyfter också fram företagar-
föreningen MellerudsNavets 

Industrigrupp som tillsam-
mans med skolan har enga-
gerat sig i den unga arbets-
kraften. 

– Svenskt näringsliv oroar 
sig för att unga inte söker de 
utbildningar som efterfrågas. 
Det är viktigt att få ut infor-
mation om vad industriarbe-
te idag innebär, säger han.

Morgan tar som ett exem-
pel när Vidakoncernen från 
Småland, investerade stort, 
200-300 miljoner kronor, i 
sågverket i Nössemark och 
Arbetsförmedlingen tog 
uppdraget att skapa skräd-
darsydda utbildningar för att 
förse företaget med kompe-
tent personal. 

– Dahlbergs Slakteri i Brå-
landa är ett annat gott exem-
pel där vi som Arbetsförmed-
ling varit med i hela processen 
från arbetsplatsförlagd ut-
bildning till rekryterings- 
och investeringsfasen, vilket 
utmynnat i en anställnings-
grad på cirka 80% , där ma-
joriteten av de som medver-
kat är ungdomar. Nyanlända 
och personer med funktions-

hinder fick också bevis på att 
deras arbetsförmåga var ef-
terfrågad, vilket ledde till 
praktik och anställningar i 
företaget, berättar Morgan.

För att nå arbetsgivare åker 
Arbetsförmedlingens före-
tagsrådgivare också ut och 
besöker företag. 

– Vi måste få ut informa-
tion vad vi kan göra. Många 
är förvånade över vad vi idag 
kan hjälpa till med. Vår regi-
onala roll innebär att vi sam-
verkar med våra resurser 
inom hela vår enhet som ger 
en enorm styrka, vilket inne-
bär en ”verktygslåda” som 
innehåller mycket mer än 
”rekryteringsredskap”, säger 
Morgan Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Informationsmöte om nybygge

13 intressenter medverkade på det första informationsmötet om kvarteret Järven. Flera av dem pekade ut 
vilka lägenheter de ville ha.

Förra tisdagen anordnade 
Melleruds Bostäder AB 
(Mellbo) två informa-
tionsmöte om nybyggna-
tionen av två hyresfastig-
heter med 24 lägenheter i 

kvarteret Järven i centrala 
Mellerud.
Ett 20-tal kom för att få höra 
vd:n Hans Wikström berätta 
om satsningen. Mellbo gick 
ut på Mellerudsmässan i hös-

tas med intresseanmälningar 
och hittills har ett 60-tal läm-
nats in. Informationsskärmar 
ska sättas upp i Mellbos re-
ception med ritningar på alla 
lägenheter med mera.

T.v: Mellbo:s vd hans Wikström diskuterar med syskonen Sidsel Mangs-
chou och Henning Håkonsen som vill boka var sin stor tvåa.

Anette Bråberg växte upp 
i Mellerud. Men efter 20 år i 
Stockholm längtade hon 
”hem” igen.

– Jag ville flytta till Melle-
rud 2013, men det fanns inga 
lägenheter lediga då, så jag 
har bott i Dals Rostock sedan 
dess. Men jag vill så gärna 
flytta in till Mellerud, så jag 
kan tänka mig att ta vilken 
storlek på lägenhet som 
helst, säger Anette, som står 
som nummer två på intres-
selistan.

På plats 16 och 17 på listan 
står syskonen Henning Hå-
konsen och Sidsel Mangs-
chou, ursprungligen från 
Norge. 

– Vi flyttade till Åsensbruk 
2005 och 2009 till Mellerud. 
Vi hyr en stor lägenhet till-
sammans på Österrådagatan 
av Mellbo, men vi börjar bli 
gamla. Därför måste man 
tänka på vad som händer när 
någon av oss går bort före 
den andre, då har den efter-

levande inte råd att bo kvar i 
en såpass stor lägenhet. Där-
för har vi satt upp oss på var 
sin stor tvåa, säger Henning.

Vill ta chansen
En kvinna förklarar att hon 
gärna vill vara med och ta 
chansen att hyra en splitter 
ny lägenhet.

– Men det är ju ett beslut 
att ta, jag måste nog tänka lite 
till. Idag hyr jag utan att vär-
me och vatten ingår och det 
är lockande ha det inbakat i 
hyran, säger hon.

Den rejält tilltagna inner-
gården kommer att ha massor 
av planteringar, bland annat 
med ett område med hedlik-
nande fjällbjörkskog, ett 
område som har prärietema 
med fleråriga perenner med 
inslag av högt gräs plus en 
örtträdgård i anslutning till 
en grillplats.

Det är åtta treor, åtta stora 
tvåor och åtta mindre tvåor 
som byggs. Sista datum att 
teckna sig är 31 mars, senast 
31 maj ska materialvalen 
vara klara och inflyttning är 
planerad till 1 december 
2017.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

500 feriepraktikplatser att söka 
För 19:e året i rad erbjuder 
Västra Götalandsregionen 
i sommar feriepraktik till 
gymnasieungdomar. 
Praktiken syftar till att ge 
ungdomarna kunskap om 
Västra Götalandsregionens 
verksamheter, öka intresset 
för yrkena i bland annat häl-
so- och sjukvården och un-
derlätta framtida yrkesval. 
Ansökningstiden pågår mel-
lan den 1 och 31 mars.

– Även i år satsar vi i Väs-
tra Götalandsregionen på att 
ge ungdomar i Västra Göta-

land möjlighet att få arbets-
livserfarenhet och kunskap 
om våra yrken och verksam-
heter. Genom att ge dem en 
bra praktik hoppas vi att de 
blir intresserade av de yrken 
som vi har att erbjuda dem i 
framtiden, säger Marina Ols-
son, Västra Götalandsregio-
nens personaldirektör.

Sommaren 2017 erbjuder 
Västra Götalandsregionen 
cirka 500 feriepraktikplatser. 
Praktikplatserna finns i flera 
av Västra Götalandsregio-
nens verksamheter, flest 
inom hälso- och sjukvård och 

serviceverksamhet, men 
även inom andra yrkesområ-
den som tandvård, vaktmäs-
teri, underhållsarbete, folk-
högskolor och kultur.

Kort om feriepraktiken
Ungdomar som har somma-
ruppehåll under pågående 
gymnasieutbildning, alltså 
alla de ungdomar som har 
sommarlov mellan årskurs 1 
och 2 respektive 2 och 3 på 
gymnasiet, är välkomna att 
söka feriepraktik i Västra 
Götalandsregionen. Under 
max fyra veckor får ferie-

praktikanterna prova på oli-
ka arbetsuppgifter under 
handledning och tillsam-
mans med erfaren personal. 
De ersätter inte någon ur den 
ordinarie personalen.

Den som söker ferieprak-
tik hos Västra Götalandsre-
gionen ska vara folkbokförd 
i Västra Götaland och inte 
tidigare haft feriepraktik 
inom någon av våra verk-
samheter.

Sista ansökningsdag är 
fredag 31 mars.

Sedan 1,5 år genomgår Arbetsförmedlingen en förnyel-
seresa, en utveckling i många led varav ett är mer fokus 
på arbetsgivare och deras behov. Arbetsgivargrupper 
bestående av företagsrådgivare har skapats för att 
bredda och fördjupa servicen mot företagarna. 
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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

www.mellerud.se • Tel. 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

DIN KOMMUN

Var med och påverka vår gemensamma framtid.

Under de senaste åren har Melleruds befolkning ökat. I mars 2016 hade vi 9 162 invånare, nu har vi 9 324 och
ökningen fortsä� er. De� a ger oss möjlighet a�  satsa. Här är några exempel på vad som är på gång:

Pube� ermiddag på Fagerlidshemmet

E�  modernt särskilt boende för äldre kommer a�  
byggas på Ängenäs. Beslutet är fa� at.

Sommaravslutningsfest på Stinsen

En renovering av Ungdomshuset Stinsen.
Påbörjas snarast.

Melleruds kommun – drivande och nytänkande kommun i framkant 
av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras
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