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Manuell fisk, kött, chark & delikatess

Pågående svetsningsarbete av Tommy Jonsson på Brålanda Industri, ett familjeföretag som satsar framåt. Nyligen tog man hem företagets största affär någonsin, bygget av City Gross i Trollhättan. Foto: Ing-Marie Norrman.
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Ljus framtid för industriföretag
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Flera spännande satsningar

Jenni Hagman, närlinsgliv- och marknadsföringsansvarig på Melleruds kommun, berättar bland annat att skyltningen mot centrum i Mellerud ska 
förbättras. Foto: Susanne Emanuelsson.

Det går bra för många företag 
i Mellerud, många gör bra 
resultat och det är flera spän-
nande satsningar på nybygg-
nationer inom näringslivet i 
kommunen. På Västerråda är 
det flera projekt på gång där 
exempelvis Tendenz AB 
bygger ny lokal, Värmdal & 
Traktorservice AB bygger ut 
sin befintliga lokal och BRC 
Sweden AB kommer att in-
vestera i en tankstation för 
biogas. Kommunen har även 
flera satsningar där bland an-
nat byggnationen av en ny 
sporthall har påbörjats. Ar-
bete med nybyggnationer, 
infrastruktur och renove-
ringar skapar många nya ar-
betstillfällen vilket är varmt 
välkommet.

Efterfrågan på mark i kom-
munen är stor. Vi har fått in 
flera förfrågningar på köp av 
företagstomter i Mellerud. 
Det är väldigt positivt att det 
satsas och kommunen gör 
samtidigt flera satsningar på 
näringslivsfrämjande åtgär-
der. Bland annat har vi tagit 
beslut att ändra flera detalj-
planer för att underlätta ny-
etableringar, exempelvis 
Sapphult. Kommunen arbe-
tar dessutom med infrastruk-
turåtgärder på Västerråda. 
Kommunfullmäktige har 
fastställt tomttaxor för köp 
av företagstomter för att för-
enkla processen vid markköp 
och öka transparensen. 

Bildat en skyltgrupp
Andra satsningar är att vi har 

startat en skyltgrupp som ska 
hantera projekt för att för-
bättra skyltningen för bland 
annat näringslivet. Ett resul-
tat av detta arbete är förbätt-
rad skyltning till håveruds-
området, Dalsland Center, 
Upperud och lokala företa-
gare i det området. Det som 
nu står i fokus är skyltning 
till centrum i Mellerud som 
drivs i samråd med köpman-
naföreningen. Dessutom på-
går ett arbete med informa-
tionsskyltar till våra fyra 
kommunala badplatser.

Vi jobbar också för att öka 
kommunens kommunika-
tion och närvaro ute hos fö-
retagen. På vår hemsida un-
der ”Näringsliv och arbete” 
lägger jag kontinuerligt upp 
information som är riktad 
emot näringslivet. Vill man 
bli tillagd på distributionslis-
tan, för att få detta utskickat 
per mail, så får man gärna 
kontakta mig. Politikerna i 
kommunstyrelsens arbetsut-
skott (KSAU) gör i samband 
med sina sammanträden ett 
företagsbesök och jag har 
som mål att besöka ett till två 
företag i veckan. Sedan min 
start har jag varit ute på 33 
företagsbesök. Efter publi-
cering av KSAU:s besök på 
både Facebook och på vår 
näringslivssida så har vi nu 
börjat få in önskemål från 
företagare om besök vilket 
jag tycker är jätteroligt! Ni är 
varmt välkomna att kontakta 
mig om ni vill ha besök av 
politiker eller mig.

Efter snart sex månader som näringslivsutvecklare på 
Melleruds kommun kan jag konstatera att jag ännu inte 
är riktigt varm i kläderna. Det har varit en intensiv start 
där jag fått lära mig otroligt mycket och träffat många 
nya härliga människor!

Bra sommar för handlarna

Köpmannaföreningens ordförande Mona Christiansson är nöjd med försäljningen under sommaren.

– Hela sommaren har varit 
bra. Handeln kom igång 
sent, men har hållit på till 
slutet av september. Den 
har förskjutits, men det 
tror jag beror på att en del 
företag har tre semester-
perioder, så kunderna har 
varit mer jämnt fördelade i 
år, säger köpmannafören-
ingens ordförande Mona 
Christiansson.
Melleruds handel har lockat 
mycket tyskar och hollän-
dare, men även många norr-
män, berättar Mona. Hon ser 
positivt på framtiden. Att det 
jobbas hårt med ny skyltning 
mot centrum från kommu-
nens sida, är värt mycket för 
centrumhandeln.

– Jag har stött min panna 
blodig när det gäller förbätt-
rad skyltning under säkert 
fem-sex år, så det känns jät-
teskönt att det äntligen blir 
av. Nu gäller det att centrum-
handeln hittar en gemensam 
plattform och att alla drar åt 
samma håll, särskilt nu när vi 
fått kommunen att hjälpa till, 
säger Mona.

Översiktsplan
I våras startade ett arbete 
med framtagande av en ny 
översiktsplan som är ett vik-
tigt arbete för Melleruds 
kommuns framtida utveck-
ling. Det pågår en medbor-
gardialog fram till 31 oktober 
där alla kan lämna sina syn-
punkter om inriktningen för 
Melleruds kommuns utveck-
ling. Vi uppmanar alla att 
passa på att tycka till genom 
vårt digitala verktyg på 
www.mellerud.se/oversikts-
plan! Det finns även för-
slagslådor på Medborgar-
kontoret och biblioteket där 
du kan lämna in dina förslag. 
Under oktober har tjänste-

män och politiker funnits 
tillgängliga för att diskutera 
idéer och tankar runt över-
siktsplanen. Ett tillfälle var i 
lördags den 21 oktober då 
plan- och byggenheten ar-
rangerade ByggaBo-mässan 
på Kulturbruket på Dal. 

Viktig näring
Besöksnäringen fortsätter att 
öka och blir en allt viktigare 
näring för kommunen. Både 
Vita Sandar och Dalsland 
Center har haft en riktigt bra 
sommar med ökning i antal 
besökare. Nästa år blir det 
ännu viktigare då Dalslands 
kanal firar 150 års-jubileum 
och Kanalyran 50 år. Vi hop-

pas kunna locka ännu fler 
besökare till kommunen 
nästa år. Planering för jubi-
leumsåret har börjat och 
kommunen har en arbets-
grupp på plats som är i full 
gång att arbeta med detta.

Genom vårt samarbete 
med Position Väst har vi fått 
möjlighet att jobba med or-
ganisationen Node Pole. De 
arbetar med att attrahera nya 
etableringar med fokus på 
energiintensiva verksamhe-
ter till Sverige. Onsdag 18 
oktober lanserade Node Pole 
en databas med platser och 
lokaler i Sverige som de 
kommer att marknadsföra 
internationellt under 2018. 

Till vår glädje är Håfreströms 
Företagspark AB bedömd 
som en väldigt intressant 
lokal och har blivit inlagd i 
databasen. Detta är väldigt 
spännande och ökar möjlig-
heterna att locka fler spän-
nande etableringar till Mel-
lerud.

Under min korta tid hittills 
här så ser jag att Melleruds 
utveckling går framåt i en 
positiv riktning och det finns 
en enorm potential för vår 
kommun. Nu gäller det att vi 
tillsammans tar vara på möj-
ligheterna!
Jenni Hagman, näringsliv- och 

marknadsföringsansvarig 
jenni.hagman@mellerud.se

Hon ger kommunen en 
eloge då det i regel bara tar 
en vecka att få svar på frågor.

Nästa år firar Kanalyran 50 
år och Mona uppmanar 
handlare och företagare i 
kommunen att passa på att 
stötta och ställa upp vid fi-
randet. Detsamma gäller den 
stundande julhandeln.

– Det behövs positiv anda 
och ett gemensamt mål. Ett 

delmål kunde vara att försö-
ka öka spänningen inför 
skyltsöndagen genom att 
täcka skyltfönstren innan. 
Jag kommer att återgå till det 
i år, det skapar nyfikenhet 
bland kunderna.

Hon poängterar vikten av 
att ha erbjudanden som 
lockar kunder när butikerna 
har helgöppet i december, ett 
bra sätt att konkurrera med 

julmarknader på andra orter.
Melleruds Köpmannaför-

ening har regelbundna träf-
far där man diskuterar hur 
föreningen kan få till bra 
aktiviteter under året. Repre-
sentanter från kommunen 
deltar regelbundet för att in-
formera om aktuella händel-
ser.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Stark tro på den 
framtida försäljningen

Med en julhandel som 
närmar sig är handlarnas 
förväntningar på den 
framtida försäljningen 
stark. Däremot släpar 
tron på den framtida lön-
samheten efter. Det gör 
att Framtidsindikatorn 
landar på 101,9. 
Förväntningarna på den 
framtida försäljningen och 
tron på antalet anställda i 
handeln ökar samtidigt som 
lönsamhetsförväntningarna 
minskar i Handelsbarome-
tern för oktober månad. 

– Handlarna är mer opti-
mistiska än vid samma tid-

punkt i fjol. Det är framförallt 
förväntningarna på den 
framtida försäljningen som 
ligger högt. Däremot släpar 
tron på den framtida lönsam-
heten efter, säger Karin Jo-
hansson vd på Svensk Han-
del.

Handlarnas förväntningar 
på den egna butiken ökar. I 
oktober månad steg optimis-
men för den egna butiken 
med 1,1 enheter och indika-
torn ligger nu på 104,2. 

Optimismen i dagligvaru-
handeln fortsätter också 
uppåt samtidigt som förvänt-
ningarna inom sällanköps-
handeln backar något. 

– Den för handeln så vik-
tiga julförsäljningen börjar 
närma sig. Vissa matbutiker 
har redan plockat fram jul-
musten och med det stiger 
förväntningarna på den 
framtida försäljningen, säger 
Karin Johansson.

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller 

maila till  
maggan@mellerudsnyheter.se
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Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt 
gör att man kan lita på oss när det gäller klassade ståldörrar och 
portar till krävande projekt.
 När andra skakar på huvudet och endast erbjuder standard 
kommer vi med idéer och lösningar.

Vårt sortiment innehåller bland annat:
• Branddörrar och brandluckor
• Säkerhetsdörrar och lägenhetsdörrar
• Rostfria dörrar och luckor
• Brandskjutportar
• Vattentäta dörrar
• Beslag

- Kan ni fixa säkerhetsdörrar med
motorlås?

- Självklart, när behöver du dem?

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB   |   Tel. 0530-40 000   |   www.hellbergs.se

Cert. & Dipl. Massageterapeut
Nina ÅkesDotter  

Praktik: Storgatan 22, Brålanda • 073-707 25 60
Endast tidsbeställning

lifvskallan©live.com • www.lifvskallanfordig.se
Innehar F-skatt, behandlings- och ansvars-

försäkring och är momsregistrerad.

Välkommen höst!

Stor sortering 
av gravsmycken

Fint dekorerad höstglöd

Se alla våra 

nyheter i 

växthus 

och butik

95:-

STÄDNING

Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD

Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 0521-373  06

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

16

F Ö R E T A G A R E I B R Å L A N D A B Y G D E N

Nya KIA cee´d

www.bralandachark.se

Alla våra goda
charkprodukter

Falukorv
Prinskorv
Varmkorv
Frukostkorv
Wienerkorv
Köttkorv
Mexikorv
Ostkorv

Spickefläsk
Ölkorv
Grillkorv 
Brålanda original
Bakad pastej
Köttkaka
Rökt bog

ÅTERFÖRSÄLJARE
Brålanda: Tempo. Frändefors: Tempo, Frendo

Mellerud: ICA Kronan. Grinstad: Lanthandel. Sunnanå: Butik Fyren. 

Vänersborg: Meny, ICA Kvantum. Binäs: Gårdshandel.

Trollhättan: ICA Jätten.

(Ej Gluten- och laktosfri) Alla våra produkter

är gluten- och

laktosfria

VASSBOTTENS BIL AB
Tenggrenstorpsvägen 16, Vänersborg  •  www.vassbottensbil.se  •  Tel. 0521-192 22, 198 11

UPPTÄCK VÄRLDEN!
En helt ny design – överlägsen komfort och innovativ teknik.

Få ut det mesta av livet med nya KIA cee´d.

100% 
råvaruleverantör

Tel. 0521-314 60, 070-272 99 93

Vi säljer och installerar bl.a:

Thermia värmepumpar
Vedpannor från Baxi, Nibe mfl.

Badrumsinrede från Svedbergs, Vedum, IFÖ mfl.
Svenskt sanitetsporslin och blandare

Stort VVS-sortiment i lager

Nu även uthyrning av skylift:

Arbetshöjd 12 m
Hydraulisk drivning på hjulen

Liten och lättmanövrerad gör den perfekt 

 för bl.a. villaträdgårdar

Stiftelser och  
stiftelseförvaltning

Tel. 0530-400 45

Ekonomi-Tjänst Carin Lysell AB

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD
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”Det går väldigt bra för 
industriföretagen i Mellerud”

Nästa år fyller Industri-
gruppen i Mellerud tio 
år. Den är ett nätverk för  
tillverkande företag i Mel-
leruds kommun. Syftet 
med den är detsamma 
nu som då; att vara ett 
samarbetsforum mellan 
kommunen och de tillver-
kande företagen. Det har 
fungerat väl och attityden 
mot företagarna har för-
ändrats från oförstående 
till välvilja, samtidigt som 
företagen haft en starkt 
positiv utveckling.
Sedan starten har Industri-
gruppen utökats med Enviro 
Systems och Beamon. En-
dast Arctic Paper har för-
svunnit från orten.

– Det har varit en fin ut-
veckling bland gruppens 
medlemmar. Vi är alla i taket 
av vår produktionskapacitet 
idag och får säga nej till jobb, 
allt hinns inte med. Det går 
väldigt bra för industriföreta-
gen i Mellerud, säger Bertil 
Larsson som är gruppens 
ordförande och tillika styrel-
seordförande i JOAB.

Kommunens närings-
livsutvecklare är alltid med 
på Industrigruppens möten. 
Kommunalråd och kommun-
chef har en ständig inbjudan 
och kommer cirka varannan 
gång om man ser tillbaka på 
de möten som hållits genom 
åren.

– När vi träffas, varje gång 
hos något av företagen, berät-

Det går bra för industriföretagen i Mellerud. Bilden är från Örs Cementgjuteri som ökat sin omsättning med över hundra procent  2016. Här höll 
nätverket Industrigruppen sitt senaste möte.

Nystartat it-bolag i Mellerud

Jesper Andersson och Tony Eriksson har bildat it-bolaget Viconia.

Här syns en så kallad intelligent nätverkskabel för enklare identifiering.

För drygt en månad sedan 
startade Jesper Anders-
son och Tony Eriksson 
IT-bolaget Viconia IT AB. 
Kontoret är beläget i Före-
tagshuset i Mellerud.
– Man ska inte behöva anlita 
IT-företag från större städer 
oavsett om det gäller enklare 
support, projektledning eller 
systemlösningar. Vi brinner 
för Dalsland och vill verka 
lokalt, så kallad ”närprodu-
cerad IT”, inleder Tony.

Han och Jesper, som båda 
är uppväxta i Melleruds 
kommun, känner varandra 
sedan grundskolan och har 
båda en lång och gedigen 
erfarenhet i IT-branschen.

De senaste sex åren har de 
arbetat på samma företag – 
ett av landets största media-
bolag. Nu vill de satsa på 
hemmaplan.

Båda ser ett ökat behov av 
ittjänster.

De jobbar framförallt i 
Dalsland men sträcker sig 
även i området från Karlstad 
i norr till Göteborg i söder 
och från vänerkust till väst-
kust.

NÄRINGSLIV
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Bred kompetens
– Vi har flera inriktningar 
såsom konsultation där vi 
hjälper företag till en bekym-
mersfri it-vardag, antingen 
på plats eller på distans. Vi 
har även flera driftstjänster, 
till exempel en tjänst som 
leder till minskade under-
hållskostnader men även till 
en driftsäkrare it-miljö för 
företagen genom att vi auto-

matiserar underhåll och 
övervakning. Vi kan till ex-
empel få larm om hårddisken 
håller på att fallera, förklarar 
Jesper.

– Vi jobbar även med 
molnbaserade lösningar för 
de företag som så önskar, 
vilket innebär att företagen 
inte behöver investera i egen 
IT-infrastruktur.

– I vår verksamhet samar-

betar vi med personer som 
har specialkompetens för att 
kunna leverera en helhet och 
för att täcka upp eventuella 
luckor eller arbetstoppar, 
berättar Tony.

Båda menar att många 
mindre företag saknar en 
egen it-organisation, eller så 
finns det en i begränsad om-
fattning.

– De behöver ofta hjälp 
och där kan vi hjälpa till. Det 
finns många innovativa IT-
lösningar för att underlätta 
och effektivisera för företa-
gen till en låg kostnad, under-
stryker Tony.

Han sitter för tillfället och 
arbetar med en förstudie och 
utvärdering av ett nytt pro-
duktionsuppföljningssystem 
för ett industriföretag.

Tidsbesparande produkt
– Vi har flera unika produk-
ter, till exempel en så kallad 
smart nätverkskabel som 
underlättar identifiering med 
hjälp av belysning av kabeln. 
Färgkodning av kabeln sker 
med clips.

– Det är väldigt tidsbespa-
rande, till exempel vid en 

installation där det finns 100-
tals kablar som behöver 
identifieras. Vi har jobbat 
med den produkten i tio år 
och är återförsäljare för den. 
Vi har en bred produktport-
följ att erbjuda, säger Jesper.

Vad har ni jobbat med 
tidigare?

– Jag har jobbat professio-
nellt med it sedan 2004, då 
främst inom processindu-
strin. 2011 började jag arbeta 
på ett stort svenskt mediabo-
lag, där var jag med och 
byggde upp datacenter från 
grunden och ansvarade se-
dan för driftmiljön för några 
av Sveriges mest besökta 
webbsidor, svarar Jesper.

– Jag började jobba med it 
redan 1999 på ett större it-
konsultbolag efter att ha ut-
bildat och certifierat mig som 

it-tekniker. Jag har under 
åren jobbat med allt ifrån 
support till projektledning, 
säger Tony.

Killarna jobbar även på att 
få in fler unika lösningar på 
den svenska marknaden. Om 
detta går i lås kan det inne-
bära expandering och nyan-
ställningar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: De två 39-åring-
arna har ett gemensamt in-
tresse: Ironman, som båda 
genomförde 2016, medan 
Tony avklarade en även 
2017. En Ironman består av 
3 860 meter simning, 18 mil 
cykel innan avslutande 4,2 
mil löpning.

tar vi hur företagen mår, hur 
det går, pratar om arbetskraft, 
utbildningar, tomtmark, möj-
ligheter till idrottsutövning, 
bostäder, kultur och allt annat 
som behövs för att få männ-
iskor att vilja arbeta i Mel-
lerud och etablera sig här. 
Industriföretagarna kan ut-
veckla sin produktion och sin 
tillverkning, de är väldigt 
proffessionella. Det de inte 
kan är allt de är beroende av 
kommunen för, att det finns 
vägar, skolor, barnomsorg, 
föreningar etcetera, säger 
Bertil.

Välvilja och samarbete
Han berättar att företagarna 
känner större trygghet idag 
jämfört med när gruppen 
startade för tio år sedan. Då 
fanns en oförstående attityd 
gentemot företagarna. Idag 
finns en helt annan förståelse 
som påverkat trivseln med 
att vara företagare i Melle-
rud. 

– Vi har påverkat attityden 
och de villkor vi lever under. 
Att uppträda som grupp har 
ökat tyngden i det vi har att 
framföra. Nu får vi frågor av 
kommunen om vad vi har för 
planer och möjligheter. Vi 

upplever en välvilja gente-
mot företagarna. Kommu-
nen gör vad de kan för att 
underlätta. Vi är så beroende 
av varandra och vi sätter 
mycket stort värde på det 
samarbete vi har, säger Bertil 
och lyfter särskilt fram sam-
arbetet  med skolan. Att 
elever och personal på sko-
lan besöker företagen och ser 
vad som finns både i led-
ningen och i produktionen är 
viktigt. 

– Vi tar gärna emot besök, 
prao-elever och praktikanter. 
Vi är gärna med och utformar 
utbildningar om vi får. Vi 

skulle kunna lära eleverna 
både hantverk och annat, 
säger han.

Önskemål
Industrigruppens medlem-
mar har skickat med Bertil 
några faktorer som är viktiga 
att lyfta fram. Att medlem-
marna i gruppen tycker om 
varandra, att man inte är nå-
gon förening, utan ett nät-
verk, inga stadgar, ingen 
medlemsavgift eller dylikt. 

Inför framtiden önskar 
medlemmarna i Industri-
gruppen, förutom en väl 
fungerande prao- och prak-

tikverksamhet, ett samarbete 
med andra nätverk. De 
tycker det hade varit bra om 
fler företagsgrupperingar 
fungerade väl. 

Många diskussioner har 
förts om varumärket. Alla i 
gruppen har starka varumär-
ken, men man skulle vilja ha 
ett som grupp.  Och önske-
mål finns om att kommunen 
och företagen kunde mark-
nadsföra sig gemensamt.

– När skolan söker rektor 
kunde det på kommunens 
hemsida finnas en länk där 
företagen marknadsförs, 
kanske den familjemedlem 
som följer med rektorn hittar 
ett jobb här. Vi har kanonfö-
retag i Mellerud, flera som är 
marknadsledande i landet, 
några är marknadsförande i 
Skandinavien. Vi är beroen-
de av att få arbetskraft hit, 
beroende av att kommunen 
marknadsför sig. Våra före-
tag skulle kunna marknads-
föras tillsammans med bad-
platser, kommunal service 
och allt annat man har att 
erbjuda. Snart står kommu-
nen inför ett personalstrate-
giskt dilemma. Mellerud 
behöver 10 000 invånare till, 
någon nischad högskoleut-
bildning, billiga studentbo-
enden. Att kunna få unga hit 
är jätteviktigt, säger Bertil 
Larsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Tel. 0530-414 00
info@bjb-mellerud.se

Byggentreprenör/
Totalentreprenör

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål

Allt for halloween 

finns hos o
ss!

..

länsförsäkringar.se

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

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

Mikael Brodin
Rådgivare Liv och Pension
 0521-27 31 35
 mikael.brodin@ 
lansforsakringar.se

Ulla Magnussen
Koordinator Företag
Försäkring
 0521-27 32 16
 ulla.magnussen@ 
lansforsakringar.se

Annika Jonasson
Innesäljare 
Företagsförsäkring
 0520-49 49 10
 annika.jonasson@ 
lansforsakringar.se

David Älmqvist
Företagssäljare Försäkring
 0532-618 61
 david.g.almqvist@
lansforsakringar.se

Lena Gustavsson
Försäkringsrådgivare 
Företagsförsäkring,  
Liv och Pension
 0521-27 30 62
 lena.gustavsson@ 
lansforsakringar.se

Peter Johlund
Försäkringsrådgivare 
Liv och Pension
 0520-49 49 09
 peter.johlund@ 
lansforsakringar.se

Förnya inne!
Annonsen gäller t.o.m. 12/11 2017

Mellerud långgatan 76 /  
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 
www.optimera.se

BRÅLANDA GALLERIA
Öppet lörd 10-14 tisd 16-19

VÄLKOMMEN!
Storgatan 15, Brålanda Tel. 0730-34 18 76

Café med hembakt
Honung och biredskap, 

Symaskiner och tillbehör
Skomakeri, dam- och barnkläder
Smycken, leksaker, stickat, virkat

Cykelverkstad

Tel: 0521-350 51 • Mob: 0706-55 38 79

Spränger för
•Vatten •Avlopp •Vägarbeten 

•Husgrunder

Hydraulisk spräckning

Alla spräckn
ingar 

sker utan b
esiktning

Torsdag 26/10 – lördag 28/10 

20%
på hela sortimentet

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

olesensbygg@gmail.com

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD
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Elbutiken som 
byter koncept

Från vänster: Kennet Björkståhl och Kenneth Magnusson framför den nya lampavdelningen.

I tolv år har Melleruds 
Elektriska Affär (MEA) 
varit med i Elkedjan. Nu 
har butiken gått med i det 

starka varumärket Elon 
och på lördag 28 oktober 
sker invigningen med fika 
och olika erbjudanden.

MEA som ligger på Hant-
verksgatan har en butik med 
vitvaror och småel och erbju-
der elinstallationer. Nu har 

Anställda i företaget:
Sten Engqvist, Lotta Engqvist, 
Johan Engqvist, Jenny Eliasson, 
Kennet Björkståhl, Kenneth 
Magnusson, Anette Emanuels-
son, Christian Karlsson, Jörgen 
Norenby, Kevin Werner och 
Andreas Wass.

FAKTA

Jenny Eliasson är mycket nöjd med uppfräschningen i butiken, här med matberedare och mixers där utbudet 
kommer att breddas.

De nya skyltarna är redan på plats på fasaden.

Fin säsong för Toppfrys
Kontraktet med Findus 
innebar en fördubbling 
av ärtproduktionen för 
Toppfrys. Trots kall och 
torr sommar så har sä-
songen varit god och man 
har kunnat skörda enligt 

Toppfrys VD Joakim Bratell fram-
för tömningsbaljorna. Eftersom 
man för Findus odlar speciella 
ärtsorter, måste de också töm-
mas separat.

Den välkända Toppfryslängan som syns ut emot E45.

butiken renoverats och fått 
nytt golv, ny inredning, tyd-
ligare skyltning inne i buti-
ken och fastigheten ståtar 
med nya Elonskyltar utvän-
digt. Butikens sortiment 
kommer även att breddas 
något.

Skarpare kampanjer
– Vi är starkast när det gäller 
vitvaror och nu kan vi er-
bjuda ännu skarpare kam-
panjer. Vi får också ett bre-
dare sortiment när det gäller 
matberedare och mixrar, sä-
ger säljaren Kennet Björk-
ståhl.

Att vara ansluten till Elon 
innebär att butiken kan ut-
nyttja kedjans inköpskanaler 
och har tillgång till Elons e-
handel mot kund.

Det är full fart med att 
iordningställa allt i butiken 
när tidningen är på besök. 
Kenneth Magnusson  röjer 

undan lite prylar inför foto-
graferingen. Det står lådor 
staplade på varandra lite här 
och där och alla produkter 
har inte hamnat där de ska 
vara än. Men lampavdel-
ningen är på plats, den har 
fått mer yta och ett betydligt 
bättre läge än tidigare.

– Det blir jättefint här, kon-
staterar Kenneth Magnus-
son.

– Det blir väldigt bra, det 
behövdes en förändring, 
konstaterar Jenny Eliasson.

Hon får medhåll av Kennet 
Björkståhl:

– Det blir ett jättelyft med 
nya fräscha grejor, det är det 
ingen tvekan om. Miljön i 
butiken blir mycket bättre, 
både för oss och kunderna.

Startade 1937
MEA startade 1937. Mellan 
1955 och 1983 drevs verk-
samheten av Runo Bränd-

ström. Sten Engqvist och 
hans pappa Sven Engqvist 
köpte verksamheten 1983. 
1990 byggde de nuvarande 
fastighet på Västerråda. Tan-
ken har varit att flytta in i det 
planerade köpcentret och 
först då gå med i Elonkedjan, 
men på grund av all väntan 
och osäkerhet i vad som sker 
med köpcentret beslutade 
man sig för att satsa i den 
befintliga butiken istället.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

plan. De mest hektiska 
månaderna mellan juli – 
september har man nu 
bakom sig och man ligger 
redan i startgroparna för 
nästa år.
Det är mycket, otroligt 
mycket att beakta, mellan 
sådd och färdig infrusen ärta 
ut till butik. Frågorna om hur 
det fungerar är många och 
Joakim Bratell, företagets 
vd, har svaren. 

Han hade redan många år 
i branschen när Toppfrys AB 
startade upp i ny regi våren 
2011. Efter kontraktet med 
Findus har fabriken byggts 
om för att kunna matcha den 
ökande produktionen.

Idag tillgodoser Toppfrys i 
stort sett det inhemska årsbe-
hovet av ärtor. Man har inget 
eget varumärke ut i butik 
utan säljer i stort sett till 
samtliga svenska butiksmär-
ken, där dock Findus är 
marknadsledande. 

Företagets omsättning lan-
dade på 41 miljoner 2016. 

Antalet anställda har ökat 
och man är idag cirka 30 
fastanställda. Bland dessa 
finns sex personer kvar från 
”gamla Topp”. Under skör-
desäsongen har man ytterli-
gare 50-talet personer sys-
selsatta. Ett stort behov som 
kan vara knepigt att lösa. De 
flesta är skolungdomar, men 
man har också fått ta in ex-
trapersonal från beman-
ningsföretag.

Planering är A och O
Det är noggrann planering 
kring sådd och kommande 
skördeplan. Allt ska löpa i 
vartannat så skörden blir så 
effektiv som möjligt. Sådd 
vidd olika tider, ärtsorter som 
mognar varierat, allt ska se-
dan stämma med tröskornas 
körplan.

I år vägde man in 9 500 ton 
ärtor odlade från 2 070 hek-
tar. Inför nästa år planerar 
man att öka arealen något. 

– Vi har bara två månader 
på oss att skörda, berättar 
Joakim Bratell. 

– Dessutom kan fabriken inte 
ta emot hur mycket ärtor som 
helst per timma, de ska också 
vara frysta redan tre timmar 
efter skörd, så planeringen är 
A och O. Därför måste även 
all utrustning var i topptrim, 
det får inte bli något stopp 
någonstans. Vi strävar även 
efter 100 procents leverans-
säkerhet, säger han.

Fullt upp även under 
vinterhalvåret 
Här får vi också svar på vad 
man jobbar med i fabriken 

under vintersäsongen. Utö-
ver paketering, sortering, 
rensning och leverans, så är 
underhållet en nog så viktig 
bit.

Intresseanmälningar har 
nu gått ut till lantbrukare i 
Dalsland och Västergötland. 
Härefter sker insyning av 
fält, planering av skördeväg 
och såplan. Kontrakten ska 
sedan vara klara innan utsä-
det skickas ut till odlarna, 
som därefter får råd och hjälp 
om allt från såtid till skörd.  

– Högsta snittskörden i 

Toppfrys historia upplevde 
vi 2016, säger Joakim Bra-
tell, och tillägger att den 
svenska ärtan är mycket ef-
terfrågad utomlands.

– Vårt klimat ger en stor, 
något söt ärta, som exporte-
ras till framförallt Spanien, 
Italien och Kina. Utöver 
ärtproduktionen har vi bond-
bönor på försök, som vi hop-
pas ska slå väl ut framgent, 
avslutar han.  
 Ing-Marie Norrman
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www.daloc.se   0506-190 00

Våra säkraste kort

Daloc är Skandinaviens främsta tillverkare 

av säkerhets-, brand- och ljuddörrar. Våra 

dörrar används i allt från lägenheter till 

offentliga miljöer. Men vi tillverkar också 

dörrar och portar för anläggningar som 

kräver skydd utöver det vanliga. I Mellerud 

tillverkas våra allra säkraste produkter som 

t ex entrépartier i stål, högsäkerhetsdörrar 

och brandportar. Här fi nns dessutom unik 

kunskap och erfarenhet som uppskattas 

över hela världen. 

NYHET 

Entréparti 

i stål

Handla för 500:- och få 

20%
på hela köpet 

Gäller 26/10-28/10
Storgatan 16 • Tel 0530-101 00 eller 100 69

Bokhandel & Souvenirer
Hälsoshop

Popup butiken

MELLERUD      010-747 09 00

ÖPPET 
Månd-lörd 8-20 

Sönd 10-20

Måndag-fredag 11.00-14.30
Á la carte • Mat för avhämtning 

Fullständiga rättigheter

Storgatan 18 Ed
  

Tel. 0534-618 16

Välkomna!

 
Storgatan Mellerud Tel. 0530-124 00

Kungsgatan Åmål  
Tel. 0532-100 87

Vid E45 i Brålanda Tel. 0521-306 40 www.rasta.se

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

Storgatan 18, Mellerud 
Tel. 0530-100 96

0530-123 40
V. Viaduktgatan 3
464 31  Mellerud

Linda
Nordling

Dam- och herrfrisör
Nordling´s

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag 7–18

Rengöringsmedel av kvalité

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

www.konsumentkemi.se

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 25 OKTOBER 2017NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD

Familjeföretaget som satsar framåt
Företaget bildades 1965 
av Bertil Broberg, Erik An-
dersson och K-A Eriksson. 
1985 tog Bertils söner Kent 
och Leif över företaget. 
Sedan tre år står Leif som 
ensam ägare till företaget. 
Han arbetar nu med sina 
båda söner Erik och Johan 
tätt intill sig. Företaget 
omsätter 75 miljoner kro-
nor och har 42 anställda. 
Det är Brålanda Industri 
AB det handlar om.
De har precis tagit hem före-
tagets största affär någonsin, 
bygget av City Gross i Troll-
hättan. För att klara affären 
har de tagit hjälp av Örs Ce-
mentgjuteri.  Beställare för 
detta projekt är Peab i Troll-
hättan.

De tar alla tre, Leif, Erik 
och Johan Broberg, emot och 
visar runt i industrilokalerna. 
De berättar om arbetet som 
pågår runt omkring oss så-
som laserskärning, bockning 
och svetsning. De pratar 
också ledigt om dåtid, nutid 
och framtid. Att det varit 

Tony Nordberg vid bockmaskinen.

I en av hallarna pågår arbete med stålkonstruktioner.

Erik, Leif och Johan utanför den senast tillbyggda hallen som stod klar i somras.

Stålbyggnationen  på City Gross i Trollhättan. Foto: Privat.

både med- och motgångar i 
företagets historia, men att 
det gäller att jobba hårt, mål-
medvetet och att framför allt 
inte ge upp. 

Under åren då Leif drev 
företaget tillsammans med 
brodern, satsade de på avan-
cerad teknik, vilket också 
kräver kompetent personal.

– Som arbetsgivare måste 
man vara så lyhörd som möj-
ligt, säger Leif och fortsätter:

– Personalen är en mycket 
viktig del av utvecklingen. 
Våra anställda är certifierade 
med dokumenterad kompe-
tens. Vi har en mycket duktig 
och kompetent personal-
styrka. 

Står på två ben
Brålanda Industri står på två 
ben med dels legotillverk-
ning till bland annat den 
tunga fordonsindustrin och 
dels stålbyggnationer i regio-
nen. Ett tiotal av de anställda 
arbetar också ute med stål-
montering över ett relativt 
stort område. 

Affären med City Gross är 
den största ekonomiskt sett, 
men ser man till den konstruk-
tionsmässigt största finns den 
på Nordby i Strömstad och 
omfattar 20 000 kvadratme-
ter. City Gross är ”bara” 16 
000 kvadratmeter stort. Brå-
landa Industri omsätter ofant-
liga 2 500 ton stål per år!  

Företaget återinvesterar 
också mycket. Den nya 800 
kvadratmeter stora hallen, 
som erbjuder tillverkning av 
större stålkonstruktioner och 
kommer att ge ett bättre och 
säkrare flöde, är en investe-
ring om 4,5 miljoner kronor.

Vad är då hemligheten 
med att lyckas?

All utveckling sker i steg, 
menar Leif. Det gäller att 
vara medveten om vad som 
händer och sker. Nu har vi 
högkonjunktur och svensk 

industri är marknadsledande. 
Det gäller att alltid göra ett 

bra jobb, att kunna utvecklas 
tillsammans med kunden. Vi 
försöker hela tiden hjälpa 
våra kunder till en bra pro-
dukt, så kostnadseffektivt 
som möjligt.

En utmaning framgent kan 
dock vara att fortsatt hitta rätt 
och kompetent personal, tror 
han. 

Så avslutar Leif, vd:n för 
företaget som i nio av tio år 
fått trippel A i raiting. 
 Ing-Marie Norrman

Biogasstation byggs i Mellerud
Företaget BRC i Trollhät-
tan bygger en tankstation 
för biogas invid E 45 i Mel-
lerud. Den ska vara klar i 
april 2018.
– Vi har länge jobbat med 
fordon och stationer men hit-
tills inte stått för drift och 
skötsel själva, säger Dennis 
Staaf, vd på BRC Sweden, 
som tillsammans med kom-
panjonen Magne Kolstad 
startade företaget för tio år 
sedan.

BRC Sweden är idag ett av 
Sveriges ledande företag 
inom utveckling av gasdriv-
na fordon och gastankstatio-
ner. Företaget ligger bakom 
både Saab och Subarus gas-
bilar och tillsammans med 
samarbetspartnern Ford 
Sverige gör man nu en stor-
satsning på gasdrivna fordon 
för den svenska marknaden, 

En biogasstation kommer att byggas vid E45, i anslutning till Q-Star. Trollhätteföretaget BRC Sweden ska 
bygga och driva stationen.

med fokus på kommuner och 
företag.

– Vi såg att infrastrukturen 
för biogas är en brist i små 

kommuner och ansökte om 
klimatinvesteringsstöd från 

Naturvårdsverket för att 
bygga biogasstationer i fyra 
kommuner i Fyrbodal, bland 
annat Mellerud, och vi fick 
det beviljat, säger Dennis 
Staaf. 

Kommunen ställer om
– Vi tog kontakt med Melle-
ruds kommun och berättade 
att vi är villiga att etablera oss 
i Mellerud om kommunen är 
villig att ställa om sin for-
donsflotta till biogas. Gasen 
kommer vi att köpa in från 
Biogas Brålanda och Troll-
hättan Energi, säger Dennis 
Staaf.

Han ser ljust på biogasens 
framtid och menar att man 
behöver både biogasbilar 
och elbilar  i framtiden. Att 
enbart fokusera på elbilar är 
problematiskt eftersom till-
gången på grön el, om alla 

skulle köra elbil, inte räcker 
till. Alternativen till grön el, 
exempelvis el från kolkraft, 
är inget som en miljömedve-
ten konsument frivilligt 
skulle välja, menar Staaf och 
pekar på fördelen att bioga-
sen är en cirkulär källa till 
energi.

– Konsumenter ska kunna 
göra valet mellan elen eller 
biogasen, tycker han.

Klimatinvesteringsstödet 
innebär att BRC får 8,9 mil-
joner, 73 procent av kostna-
derna, i stöd för byggandet av 
fyra biogasstationer. 

– Vi monterar upp statio-
nen i Mellerud så snart mark-
arbetet är klart. Senast 1 april 
2018 ska allt vara färdigt, 
säger Dennis Staaf.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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VI       BYGGER 
DIN      FRAMTID Tel. växel: 0521-940 40 

www.bralandaindustri.se
Besöksadress: Stenhammarsvägen 16

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

ord. pris 299:-

Första hjälpen-kudde 

99:-
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

Vi utför de flesta på marknaden förekommande 
markarbeten med tyngdpunkt på anläggning.

Vi har även försäljning av tillbehör som rör markarbeten 
som rördelar, grus, jord även i småpartier för 

avhämtning eller utkörning.

Lastväxlartransporter och kranbilskörning

Gatans Entreprenad AB •  070 - 673 01 07

Nu även personbilsverkstad 0521-302 54

Kents Åkeri i Berg AB
 Maskingatan • Kontaktperson: Jörgen Andersson

Mobil: 0704-91 07 81

Åkeri- och transportverksamhet
av grus, flis, lantbruks-
produkter, maskinflytt

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!

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!

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!

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!

PETERS
PLÅTSLAGERI

0707-94 01 70 petersplat.se

Vi utför allt inom plåtslageri

070-794 01 70 • info@petersplat.se

Kompletta takarbeten, bandtäckningar, skorstensbeslag, 
skorstenshuvar och ventilationshuvar, tillverkning av 
beslag, plåtlister fönsterbleck, ventilationsarbeten mm.

Välkommen till Sapphultsgatan 14

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD
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Nu driver hon tre restauranger

Kanya Tipmung driver thairestaurangen i Mellerud i egen regi från och med 1 november.

Från och med 1 november 
är Kanya Tipmung ensam 
ägare till Thairestaurang-
en i Mellerud. Samtidigt 
byter restaurangen namn 
till Kanyas Thairestau-
rang. Det innebär att 
Kanya äger och driver tre 
thairestauranger i Dals-
land.
Restaurangen i Mellerud var 
till salu under några veckor. 
Delägaren Kanya Tipmung, 
som även driver en thaires-
taurang i Åmål och en i Dals 
Ed, hade planerat att satsa 
enbart på dem. Men planer 
kan ändras och Kanya tog 
beslutet att genom sitt andra 
bolag (som idag äger restau-
rangerna i Åmål och Dals 
Ed) köpa upp mellerudsres-
taurangen. Därmed blir hon 
ensam ägare till verksamhe-
ten.

– Det ligger inte i min natur 
att lämna personalen. Så i 
samverkan med dem gör vi 
ett försök, vi tror på detta och 
vi ska kämpa. Ensam hade 
jag aldrig klarat av att satsa, 
säger Kanya.

Efter övertagandet kom-
mer menyn i Mellerud att 
uppdateras och buffén ska 
utökas med sushi.

I Mellerud har Kanya 5,5 
årsarbetare, medan de andra 
restaurangerna sysselsätter 
2,5 årsarbetare vardera.

– Men jag letar en hel-
tidskock och en serverings-
personal på halvtid. All per-
sonal ska kunna rotera 
mellan restaurangerna, det 
behövs för att allt ska fung-
era. 

Förhoppningen är att det 
ska bättre för personalen 
också när vi blir fler, jag job-
bar för att alla ska få ett 
rättvist schema, poängterar 
Kanya, som berömmer sin 
personal för deras arbete.

Ett tufft år
Thairestaurangen i Mellerud 
har Kanya varit delägare i 
sedan 15 januari 2008. 2012 
byggdes lokalerna ut och 
renoverades. 2 april samma 
år öppnade Kanya en thaires-
taurang i Dals Ed i egen regi. 
Den totalrenoverades också.

– Då var det fullt upp, det 
var ett tufft år, minns Kanya.

I slutet av 2016 köpte hon 
verksamheten i Åmål och 
öppnade Kanyas Thairestau-
rang i mitten av februari 
2017. Även den lokalen to-
talrenoverades.

– Verksamheten rullar på 
bra på alla tre restaurangerna, 
jag är nöjd. I Mellerud och 
Dals Ed har vi öppet sju da-
gar i veckan, i Åmål har vi 
stängt måndagar. Men ambi-
tionen är att ha öppet alla 
dagar i veckan där också, 
säger hon.

Hur ser du på framtiden?
– Dyker det upp en möjlig-

het säger jag inte nej till att 
utveckla. Men det krävs bra 
medarbetare, understryker 
Kanya.

Ett sätt att visa sin upp-
skattning är den årliga kryss-
ningen hon bjuder persona-
len på. I fjol var de till Kiel, 
i år gick resan den 16-18 
oktober till Tallin.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Bygger nytt – köpte byggfärdig tomt

3D-skiss över Tendenz nya lokaler på Västerråda. Entrén placeras ut mot E45. Skiss gjord av AM Rit- & Byggprojekt.

Mellerudsföretaget Ten-
denz AB har växt ur lo-
kalerna och bygger nytt 
på en nyinköpt tomt på 
Västerråda, strax söder 
om BDS och AutoMats. 
Satsningen innebär att 
det blir aktuellt med ny-
anställningar.
Markarbetet startade nyligen 
och den nya lokalen ska stå 
klar i månadsskiftet maj/juni 
2018. Den kommer att bestå 
av ett lager på 1 000 kvadrat-
meter med sju meter till tak 
samt kontor på 400 kvadrat-
meter, fördelat på två vå-
ningar. Det planeras sju 
kontor, konferensrum, mö-
tesrum, reception samt en 
marknadsavdelning med 
fem arbetsplatser. Det hand-
lar om en mångmiljonsats-
ning, men ägarna tror på 
Mellerud och känner sig 
trygga med att satsa på hem-
maplan.

– Vi kommer att behöva 
mer personal på kontorssi-
dan. Det blir 100 kvadratme-
ter mer kontorsyta än vad vi 
har idag och framförallt 
hamnar allting under samma 
tak så vi kan spara tid. Vi har 
velat bygga ut länge och haft 
olika slags extralager under 
tiden. De sista 1,5 åren har vi 
hyrt extra lageryta i gamla 
Bloms lokaler. Vår nuva-
rande lokal ägs av Orvelin-
gruppen och nu har vi insett 
att vi inte kan bygga ut. Då 
var enda lösningen att bygga 
nytt, berättar vd:n Jörgen 
Nykvist. Han är delägare 
tillsammans med marknads-
chefen Mats Johansson och 
norska Tendenz Hårpleie AS 
som gick in i företaget i år.

Till vänster: Jörgen Nykvist, vd Tendenz AB är mycket nöjd över att man 
fått möjligheten att köpa tomten i bakgrunden av Göran Andersson (t.h). 
Markarbetet har redan startat.

24 anställda idag
Idag har företaget totalt 24 
anställda i Sverige, varav 14 
sitter i Mellerud. Tendenz 
nuvarande lokaler ligger 
innanför Oscarssons Bil på 
Västerråda. Här finns kund-
tjänst, marknadsavdelning 
och lager.

Den nya fastigheten byggs 
för övrigt av det nystartade 
fastighetsbolaget Tendenz 
Fastigheter AB, där även 
Urban Svensson Callh, Mel-
lerud, är delägare.

Konstruktör till nybygget 
är Angelica Mattsson, arki-
tekt från Bäckefors. 

Hon har varit med och ut-
format fastigheten, både vad 
gäller interiör och exteriör 
samt ansvarat för bygglovs-
handlingarna.

–  Jag är jättenöjd med hen-
nes arbete. Det blir en grafit-
grå fasad med bland annat 

fyra meter höga smala föns-
ter på gavlarna ut mot E45, 
säger Jörgen.

Planerade att bygga
Den aktuella tomten intill 
E45 köptes för tio år sedan 
av Göran Andersson, som 

planerade att etablera sig där 
när byggnationen av det pla-
nerade köpcentrat kom 
igång.

– Sedan har vi väntat och 
under tiden tagit fram färdiga 
ritningar att lämna in, efter-
som vi ville ha möjlighet att 

etablera oss på Västerråda, 
berättar Göran och syftar på 
sin butik Ute & Inne i cen-
trala Mellerud.

Åren gick och inget hände. 
Till slut kände Göran att han 
inte längre ville bygga en 
anläggning för 10-15 miljo-
ner kronor.

– Jag är för gammal nu, 
tiden har gått ifrån oss. Läget 
på Västerråda är ju väldigt 
bra, men jag hade inte sålt 
tomten om den inte skulle 
bebyggas. Det är många som 
velat köpa den genom åren. 
När jag hörde att Jörgen le-
tade tomt sade jag att de 
kunde köpa min, säger Gö-
ran.

– Det blev vår lycka. Även 
om vi inte har en butik så är 
andrahandsvärdet på fastig-
heten bra på grund av det fina 
läget. Vi kan bygga i nutid, 
vi vill synas och vara där det 

händer saker. Det passerar 
många tusen fordon varje 
dygn, så det är av värde att 
ligga nära E45, menar Jör-
gen.

Eftersom det inte blir nå-
gon nybyggnation för Ute & 
Inne på Västerråda, kommer 
Göran att göra om fasadde-
len på den befintliga fastig-
heten vid Köpmantorget.

– Men jag väntar och ser 
hur man tänkt göra om 
centrum, så att det blir i 
samma stil. Fastigheten 
byggdes 1969 och inget har 
gjorts med den sedan dess, 
förutom att entrén har flyt-
tats. Så det är ju dags, under-
stryker Göran.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Tendenz säljer 
hårvårdsprodukter direkt till 
frisörer.
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– Bearbetning av detaljplaner för att underlätta nya     
etableringar

– Fastställda taxor för företagstomter för att förenkla  
markköp

– Ökad närvaro hos företagen med besök av politiker 
 och näringslivsutvecklare
– Regelbunden information på vår hemsida under       

”Näringsliv och arbete”
– Förbättrad skyltning för näringslivet

 
  
 Vi satsar på 

näringslivsfrämjande 
åtgärder!

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

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Elljusstakar
Adventsstjärnor
Julgardiner

20% rabatt på tallrikar 
och skålar i dessa serier

Fatset
Rektangulärt 26 + 32 cm.  
Ord. pris 909:-

Extrapris 499:-

MYSIGT I HÖST!

Rund gryta 4,2 l 
Ord. pris 2.349:- 

Extrapris1.749:-

Pajform
28 cm.  
Ord. pris 449:-

Extrapris 349:-

Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder* och hjälper gärna 
dig också med dina försäkringar.

Världsmästaren Anna-Karin har aldrig 
ångrat att hon valde Dina Försäkringar

Välkommen att kontakta oss på 0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00  tsav/es.anid.www

*enligt Svenskt 
Kvalitetsindex

Anna-Karin S. Öjerskog, Ahead.
 Världsmästare i segling

AutoMats Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

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

Dags för service 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.  

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 25 OKTOBER 2017NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD

Företag från Mellerud bland Fyrbodals snabbväxare
Aktiebolaget Örs Cement-
gjuteri från Mellerud väx-
te med 109 procent 2016. 
Det gör företaget till ett av 
de bolag som växte snab-
bast organiskt i Fyrbodal. 
Därmed hamnade bolaget 
på Tillväxtligan som Almi 
Väst presenterar.
 – Det är en stark konjunktur 
just nu. Det märks inte minst 
inom bygg och entreprenad, 
säger Sara Wallin, VD för 
Almi Väst.

– Det är viktigt att företag 
växer och att de växer håll-
bart. De som gör det är före-
bilder och dem vill vi lyfta 
fram genom Tillväxtligan.

Kriterier
Tillväxtligan baseras på of-
fentlig statistik – UC Select 
och följande specificerade 
kriterier:

5-249 anställda
5-500 Mkr i omsättning
Rörelseresultat >100 000 

kr och sunda finanser
Tillväxten ska i allt väsent-

ligt ha skett organiskt
Högst procentuell ökning 

av omsättningen intar en 
första plats i Tillväxtligan.

Tillväxtligan 
1. Swedspot AB, Trollhät-

tan, 192 procent
2. Rör O Energiteknik i 

Sverige AB, Vänersborg, 
120 procent

3. Rask & Company, Troll-
hättan, 117 procent

4. Aktiebolaget Örs Ce-
mentgjuteri, Mellerud, 109 
procent

5. Uddevalla Teknikcenter 
AB, Uddevalla, 87 procent

6. Per Lindholm Bygg AB, 
Henån, 80 procent

7. Tenstar Simulation AB, 
Tanumshede, 70 procent

8. Mg Grankula Bygg AB, 
Bullaren, 69 procent

9. Oscarssons Mark & 
Entreprenad i Mellerud 
AB, Mellerud, 69 procent

ALMI Företagspartner Väst
Almis vision är att skapa 
möjligheter för alla bärkraf-
tiga idéer och företag att ut-
vecklas. Med rådgivning, lån 
och riskkapital möter vi 
kunderna i företagandets alla 
faser – från idéer till fram-
gångsrika företag. 

Det omfattar såväl idéer 
med tillväxtpotential i tidiga 
faser som befintliga företag i 
en expansionsfas. Almi ägs 
av staten tillsammans med 
regionala ägare och finns 
nära kunderna på 40 orter 
över hela landet.

Mats Larsson driver Örs Cementgjuteri, som växte med 109 procent 
under 2016. Arkivbild.

Den lilla butiken som betyder – allt

Butikschefen Rose-Marie Mowitz jobbar hårt för att utveckla butiken.

Efter att pappersbruket 
lades ner i Åsensbruk har 
den ena verksamheten 
efter den andra försvunnit 
från orten. Men en butik 
finns kvar – och växer sig 
allt starkare – tack vare 
alla köptrogna kunder. 
Det handlar om Coop-
butiken, med butikschef 
Rose-Marie Mowitz vid 
rodret.
Att handla på hemmaplan är 
alltid betydelsefullt, framför 
allt på landsbygden. I Åsens-
bruk, med cirka 750 invåna-
re, har man tagit fast på detta. 
Annars skulle Coop-butiken 
inte ha överlevt.

– Vi är enda butiken i 
Åsensbruk nu. Det var lite 
oroligt när vi gick med i den 
stora föreningen Coop Väst, 
men vi har klarat oss bra. Det 
är en fördel att varumärket 
syns överallt, både i stan och 
på landsbygden, säger Rose-
Marie.

Hon har arbetat 17 år i 
butiken, sedan 1 december 
2015 är Rose-Marie butiks-
chef. Sedan har det hänt 
grejer...

Under 2016 byttes kylarna 
ut och man möblerade om i 
butiken.

– Jag ville göra det mysigt 
och vi fick bra respons av 
kunderna. Det skapade dis-
kussioner på orten, många 
blev nyfikna och kom in och 

handlade. Jag är även aktiv 
på Facebook, berättar Rose-
Marie.

Genom åren har Coop i 
Åsensbruk fräschats upp or-
dentligt och idag kan ytorna 
utnyttjas bättre.

Utökade öppettider
Söndagsöppet har butiken 
haft i tre-fyra år, men under 
2016 utökades öppettiderna 
under helgerna.

– Söndagar är en jättebra 
dag för oss, det finns ju inget 
annat här. Jag känner ett an-
svar för våra kunder, det 
finns också många ensamma 
som bara vill gå ut en sväng 
och köpa en tidning.

Hon berättar vidare att en 
del kunder var oroliga när 
söndagsöppet infördes.

– Det var bekymrade över 
att det skulle bli för dyrt för 
butiken och vi kanske måste 
lägga ner på grund av det. De 
tyckte också att det var synd 
om oss som måste jobba på 
helgen. Nu är det iallafall 
etablerat och många upp-
skattar att vi har helgöppet.

Ett bevis på att det är bra 
snurr på verksamheten plus 
att Rose-Marie satsar för 
framtiden är att öppettiderna 
utökades ytterligare den  
2 oktober. Under vardagar 
håller man öppet tre timmar 
längre än tidigare.

T.v: Kunden Evy Jansson jobbar inom Hemvården Skållerud och framhål-
ler hur viktig butiken är för personalen så man slipper åka till Mellerud 
och handla. Efter henne står Ann-Charlotte Karlsson, en trogen kund 
sedan många år. ”Så roligt att vi får ha kvar butiken”, säger hon. I kassan 
sitter Margareta Jansson, som jobbat 25 år i butiken.

Conny Färdig passar på att handla innan jobbet. ”Affären är det sista vi har kvar här, försvinner den finns inget 
kvar”, säger han. I kassan sitter Sara Jakobsson.

Coop i Åsensbruk är ortens enda butik och betyder otroligt mycket 
för alla invånare.

Över förväntan
– Vi har märkt att kunderna 
kommer lite mer jämnt för-
delat under dagen nu. Flera 
kunder som pendlar till job-
bet är glada att hinna handla 
på hemmaplan. Det har bör-
jat över förväntan med de 
nya tiderna som annars bru-
kar ta tid att arbeta in, kon-
staterar Rose-Marie.

Hon trivs jättebra med sitt 
jobb. Rose-Marie menar att 
det är lätt att lära känna kun-
derna eftersom det är en liten 
ort.

– Det känns inte riktigt 
som om man är på jobbet. 
Samtidigt är det en utmaning 
eftersom det sker en viss ut-
flyttning. Så det gäller att 
synas. Det enda som saknas 
är ATG och jag skulle vilja 
ha ett litet fikahörn.

Eftersom butiksytan är 
ganska begränsad handlar 
mycket om att pussla med 
platsen. Det är viktigt att det 
händer saker här, varor kan 
inte stå på samma plats hela 
tiden.

– Det är roligt att ändra om 
lite ibland, det gör butiken 
mer levande. Kunderna blir 
lätt hemmablinda annars.

Nya kylar behövs
Högst på önskelistan för 
tillfället är nya kylar, efter-
som det blir väldigt varmt av 
de befintliga.

– Vi hoppas på plus i bud-
geten så att vi kan satsa på 
det, säger Rose-Marie.

Åsenbutiken har drygt 200 
kunder dagligen genom kas-
san med ett snittköp på 120 
kronor. En hög siffra, enligt 
Rose-Marie.

– Många storhandlar här 
och vi hoppas få ännu fler 
som gör det nu med längre 
öppettider. Det krävs köp-
trogna kunder, annars kan vi 
inte existera, understryker 
Rose-Marie.

En aktivitet Coop i Åsens-
bruk haft under två år som 
har blivit mycket populär är 
”Picknick i parken”. I år har 
man även arrangerat en vår-
marknad.

– Parken är så fin och pas-
sar perfekt för sådana aktivi-
teter. Under ”Picknick i par-
ken” har vi ponnyridning, 
tipspromenad och vi bjuder 
på kaffe ute i parken. Man 
kan köpa färdiga picknickpå-
sar i butiken med kanelbullar 
och festisar, berättar Rose-
Marie.

Hon framhåller att perso-
nalen är fantastisk.

– Det är tack vare att alla 
ställer upp det där lilla extra 
som vi kan genomföra olika 
aktiviteter.  Vi gör jobbet 
tillsammans.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
Fotnot: Följande personer 

arbetar i Åsensbruk: Rose-
Marie Mowitz, Margareta 

Jansson, Marie-Louise Hall-
stedt och Sara Jakobsson.
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Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

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
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50 år i samma bransch

Hilding Anderssons Åkeri AB firar 80 år nästa år. Företaget drivs sedan 
2001 av Hans-Olof Lind. Här tillsammans med hustrun Brittmarie, som 
är anställd på kontoret sedan 2008.

Hans-Olof Lind har arbe-
tat inom åkeribranschen i 
50 år. Nästa år firar hans 
företag Hilding Anders-
sons Åkeri AB 80 år.
Hans-Olof började arbeta på 
Lastbilscentralen (LBC) i 
Mellerud 1967. På den tiden 
var Hilding Anderssons 
Åkeri  medlem i LBC. 1980 
tog Hans-Olof över och 
skötte bokföringen på Hil-
ding Anderssons Åkeri, men 

han var fortfarande anställd 
av LBC.

– 2001 övertog jag åkeriet, 
min hustru Brittmarie är an-
ställd på kontoret sedan 
2008. Men hon har funnits 
med i företaget under alla år, 
vi är ju gifta, säger Hans-
Olof leende.

Företaget fick en dipp när 
Schenker sade upp avtalet 
med åkeriet 2001. Samtliga 
transporter kördes för dem på 
den tiden.

All personal. Från vänster: Martin Andersson, Erik Lundberg, Lars Strömberg, Patrik Svensson, Brittmarie och Hans-Olof Lind, Andreas Flodin, 
Martin Bohm, Jörgen Flodin, Lennart Söderblom, Roger Mossberg och Sven-Olof Hallgren. Foto: Norvinge.

Några av företagets bilar. Idag har man tio anställda chaufförer och sju 
bilar. Foto: Norvinge.

Hilding Andersson som startade åkeriet för 79 år sedan. Foto: Privat.

– Men vi byggde upp verk-
samheten igen. Jag hade varit 
säljare för Schenker i Dals-
land och hade kvar mina 
kundkontakter. Kunderna 
blev kvar hos oss istället och 
därför kunde vi bygga upp 
verksamheten fram till nästa 
dipp vid lågkonjunkturen 
2008 – 2009, minns Hans-
Olof.

Då var åkeriet illa ute. Men 
räddningen var inte långt 
borta. I november 2009 
ringde en representant från 
GDL Transport AB i Skåne 
och frågade om Hans-Olof 
kunde ta över linjen Skåne 
– Bohuslän, Dalsland och 
södra Värmland.

Kurvan vände
– Då vände kurvan. 2016 var 
det bästa året hittills och 
omsättningen har under 
2017 fram till nu ökat med 
tio procent jämfört med i fjol, 
konstaterar Hans-Olof.

Idag har man tio fast an-
ställda chaufförer med sju 
bilar. 

– Sex av bilarna kör på 
”Skånetrafiken”. Varje dag 
har vi tre bilar i Skåne och tre 
hemma som lastar och lossar. 
Den sjunde bilen kör från 
Dalsland till Göteborg tur 
och retur fem dagar i veckan, 
berättar Hans-Olof.

Viktiga lokala kunder är 
bland annat JOAB, Embal-
lator, Konsumentkemi och 
Örs Cementgjuteri. Många 
körningar görs för tillverk-
ningsindustrin i Melleruds 
kommun, när det gäller trafi-
ken till och från Göteborg.

– Sedan 2009 har vi an-
ställt ytterligare chaufförer 
och köpt in två bilar till. Det 
har varit en fantastiskt rolig 
resa. Personalen har fått 
ställa upp mycket under de 
dåliga åren och vi är mycket 
tacksamma för det, under-
stryker Hans-Olof och får 
medhåll av hustrun.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Full fart hos Johanssons 
som byggt i generationer
Bertil Johansson Bygg 
i Mellerud har byggt i 
Mellerud och andra kom-
muner så länge någon 
kan minnas. Från de höga 
ladugårdarnas tid till en-
ergieffektiva industrilo-
kaler, offentliga byggna-
der, skolor, flerfamiljshus 
och just nu i Mellerud; en 
sporthall till kommunen, 
24 lägenheter åt Melle-
ruds Bostäder och en ut-
byggnad av kontorsdelen 
hos JOAB i Dals Rostock.
Under hela 2015 byggde 
Bertil Johansson Bygg om 
Karolinerskolan i Dals Ro-
stock. Efter det följde Snör-

rumsskolan i Ed 2016-17, det 
var ett större jobb än Karoli-
nerskolan. 

I december 2016 startade 
arbetet med att bygga lägen-
heter i kvarteret Järven i 
Mellerud som ska vara fär-
digt nästa månad och nu är 
man igång med sporthallen i 
anslutning till Rådahallen, 
den ska vara klart till som-
maren 2018. 

Älvan, Karolinen, Fager-
lidshemmet och Kransen är 
tidigare stora jobb i Mellerud 
som Bertil Johansson Bygg 
varit med på.

–– Nu har det varit mycket 
i Mellerud men några år har 
vi haft mer jobb i Vänersborg 

Arbetsledaren Sune Eriksson diskuterar ventilationstrummors placering  
i JOABs nya kontor med Seppo Pikkarainen från Inflo Ventilationsservice.

Hos JOAB i Dals Rostock pågår en utbyggnad av kontorsdelen. Håkan 
Johansson mäter för ventilationens placering.

Ett av jobben som pågår i Mellerud för Bertil Johansson Bygg är byggandet av sporthall. Anton Johansson är 
träarbetarlärling och håller på att göra en nödutgång från Rådahallen ut i det fria.

Bröderna Ove och Ulf Johansson driver Bertil Johansson Bygg AB med 
22 anställda.

Husen i kvarteret Järven ska vara färdiga nästa månad. Dennis Andersson 
och Mattias Linerudt håller på att montera köksinredningen.

Bertil Johansson Bygg står bakom många byggnader i flera kommuner, i samarbete med andra lokala entreprenörer. Husen i kvarteret Järven i 
Mellerud är snart klara.

än i Mellerud och vi har varit 
mycket i Ed, Bengtsfors, 
Åmål och Färgelanda och 
byggt. En stor del av våra 
jobb får vi genom offentlig 
upphandling, det är en fråga 
om kapacitet och pris, säger 
Ove Johansson som är vd och 
driver företaget tillsammans 
med sin bror Ulf.

Många byggnader
En tur genom Dalsland och 
Vänersborgs kommun är 
som en meritlista i byggna-
der för Johanssons. Cen-
trumhuset i Färgelanda, 
Valboskolan, Barnstugan i 
Håvesten, Utvecklingscen-
trum i Bengtsfors, stallet på 
ridskolan i Bengtsfors, ladu-
gården på Baldersnäs, indu-
stribyggnader hos bland an-
nat Emballator och JOAB 
och mycket, mycket mer 
finns på listan.

– Och vart tionde år har vi 
varit på Ekholmen. Där 
byggde vi ladugården 1986 
och har byggt till -96, 2006 
och 2016, berättar Ulf.

Byggmästarsläkt
Ulf och Ove Johansson kom-
mer ur en byggmästarsläkt. 
Deras far Bertil var en legend 
inom byggbranschen i Dals-
land och gick själv i sin fars 
fotspår, liksom fäderna före 
honom.

– Vår farfars far började 
bygga i Mellerud 1901. Han 
”veckopendlade” då från 
Västergötland, men flyttade 
hit 1902, han specialiserade 
sig på höga ladugårdar, be-
rättar de. 

Bertil Johansson Bygg har 
idag 22 anställda, 16 bygg-
nadsarbetare, resten arbets-
ledning och administration.

Mycket är på gång både i 

Mellerud och i angränsande 
kommuner. Just nu är företa-
get med i planeringen kring 
äldreboendet på Ängenäs 
genom så kallad partnering, 
ett sätt att samarbeta för be-
ställare, entreprenörer och 
konsulter, och man räknar på 
ett nytt jobb i Vänersborg. 

– Vi trivs med entreprena-
der, att det finns ett avslut 
som inte är hur långt bort som 
helst, säger Ove.

Ove och Ulf har varsin son 
verksamma i familjeföreta-
get. Om de kommer att vilja 
jobba kvar i framtiden står 
skrivet i stjärnorna enligt 
fäderna. Ulfs 20- årige Anton 
är träarbetarlärling, Oves 
Martin, 28 år, är byggnadsin-
genjör.
 Karin Åström

karin@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

#aag_industrikonsult 

Max 2 kg/kund

ÅSENSBRUK

Öppettider
Mån - fred 800-2000

Lör 900-1500

Sön 1000-1500

LÖSGODIS

Max 2 kg/kund

Priset gäller t.o.m. 29/10

/KG3990

FASTIGHETSBYRÅN I MELLERUD / 0530-131 10 / MELLERUD@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Att byta bostad kan 
vara jobbigt. Men vi 
brukar lyckas få ner 
det till halvjobbigt.

Varför inte ringa Melleruds största mäklare?

www.orscementgjuteri.se

Vi tillverkar betongelement 
för alla typer av byggnader!

NÄRINGSLIV
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Anrik lanthandel rustar för framtiden
Agneta Johansson som 
driver Grinstads Lanthan-
del ser framtiden an med 
tillförsiktigt. Konceptet är 
att vara lyhörd och ha en 
trogen kundkrets. Affären 
går bra och nu bygger man 
om och till. Det kommer 
att bli en större veranda/
entré, nya kyl- och frys-
diskar och golvet byts ut. 
1986 övertog Agneta lant

handeln och startade upp i 
egen regi. Då fanns fem 
lanthandlare i området, av 
dessa finns enbart Grinstad 
Lanthandel kvar. Butiken 
som grundades 1861 har va
rit i drift under alla år fram 
till idag. 1992 byggdes den 
nuvarande butikslokalen och 
hela bygden ställde upp, lik
som kommunen och läns
styrelsen. Idag finns fem 

heltidsanställda och alla ser 
fram emot ombyggnaden.

– Vi har väldigt köptrogna 
kunder och nu också många 
barnfamiljer, berättar Agne
ta. 

– Det är viktigt för mig att 
vara lyhörd och lyssna av 
kundernas önskemål, fortsät
ter hon. Att ta hand om sina 
kunder är A och O. Det gäller 
också att hänga med i pro

En av de nya kylarna är redan på plats hos Grinstad Lanthandel.

Agneta tar emot vid entrén till butiken och visar samtidigt hur stor 
utbyggnaden kommer bli.

duktutvecklingen. Idag ef
terfrågas bland annat mycket 
allergena produkter. 

Även om det skett inflytt
ning i närområdet de senaste 
åren så betyder sommarturis
men, som ökat, oerhört 
mycket. Detta lever verk
samheten gott av hela året. 

Viktig för bygden
Butiken är viktig för bygden 
liksom skolan och dagis, 
menar Agneta. Det finns 
några butiker och besöksmål 
runtikring, med de flesta har 
öppet enbart sommartid.

– Visst var det enklare att 
driva livsmedelsbutik för 
några år sedan. Idag tar ex
empelvis det administrativa 
arbetet en mycket stor del av 
vår tid. Det händer mycket 
och kraven på arbetsgivaren 
ökar. Vi har ett egenkontrolls
program, allt ska dokumen
teras; varornas innehåll, 
temperatur, sista förbruk
ningsdatum och innehållsde
klaration, med mera. Men 
datautvecklingen har också 
underlättat en hel del, främst 

då vid orderbeställningarna, 
säger Agneta. 

Nu renoveras det således i 
butiken. Agneta har tagit 
hjälp av ICA med en del av 
planeringen med inredning
en, men det allra mesta skö
ter hon själv. Hon har ju varit 
med ett tag och vet hur det 
funkar. Under ombyggnads
tiden kommer man att be
höva stänga några dagar. 

Redan den 10 november 
räknar man dock med att allt 
ska vara klart och det blir en 
liten nyinvigning. För övrigt 
kommer lanthandeln att 
hålla öppet precis som van
ligt, alla dagar året runt. Ja, 
förutom tre helgdagar, jul- 
nyårs- och midsommarda
gen.
 Ing-Marie Norrman
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Byggföretaget som växer

Detta är Gustab AB, bröderna David och Martin Gustafsson.

Hantverkare och entre-
prenörer från Brålanda 
sägs vara attraktiva. Det 
finns också flera stora 
firmor i området. Gustab 
AB i Holm är en av dessa. 
De har gått från 3,4 mil-
joner till över tio miljoner 
kronor i omsättning på 
bara några år. Företaget 
erbjuder bland annat 
totalentreprenad inom 
byggbranschen, från idé 
till färdigställande. 
Vi träffar bröderna Martin 
och David Gustafsson vid 
ett av deras pågående pro-

jekt, ett husbygge vid Tim-
mervik.

På sitt lugna, förtroende-
ingivande sätt beskriver 
Martin företagets verksam-
het och berättar om deras 
resa. Båda har gått lärlings-
vägen inom byggbranschen. 
Martin är gymnasieekonom 
i grunden, något han har 
nytta av i sin roll som före-
tagsledare.

David gick naturbruksut-
bildningen på Nuntorp, men 
gled snart in i snickareyrket. 
2005 startade David egen 
firma, där Martin sedermera 

Två av de anställda i färd med putsning på en husgrund i Timmervik.
Bra dag på jobbet och fin utsikt för både plåtläggare och snickare; Tim Svensson,  Mikael Karlsson och Robin 
Svensson.

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD

anställdes och för fem år 
sedan beslöt de att bilda 
nuvarande bolag tillsam-
mans.

Framförallt Martin säger 
sig också ha nytta av sin 
fotbollskarriär, där han var 
lagkapten. Hårt jobb, disci-
plin och glädjen när man får 
ihop ett bra lag, det gäller 
samma i ett företag.  Idag 
driver de ett byggföretag 
med god omsättning och sju 
anställda. Målsättningen är 
att öka omsättningen, i la-
gom takt. 

Gustabs företagsidé
– David och jag delar på allt, 
kontorsarbete, projektering 
och beräkningar. Gentemot 
kunden är det viktigt att vara 
tillmötesgående och försöka 
hitta lösningar, det är viktigt 
att denne känner sig nöjd. Vi 
måste kunna hålla vad vi 
lovar, planeringen får inte 
spricka och allt material 
måste komma i rätt tid, säger 
han och fortsätter:

–  Vi har idag våtrumsbe-
hörighet inom företaget men 
måste ta in kvalificerad hjälp 
när det gäller VVS, el, mark-
arbeten och de lite mer avan-
cerade plåtarbetena. Allt 
detta sköter vi åt kunden och 
allt måste flyta, det får inte 
bli några fördröjningar nå-
gonstans.   

Martin berättar också att på 
varje bygge har man en ar-
betsledare som är med från 
start till mål. Här är också 
säkerheten en mycket viktig 
bit. Byggställningar och an-
dra hjälpmedel kan under-
lätta säkert och effektivt. och 
just för detta ändamål har 
man bland annat införskaffat 
en teleskoplastare, för arbe-
ten vid hög höjd. 

– Våra anställda ska trivas 
och känna att de utvecklas 
hos oss, de är våra viktigaste 
byggstenar, säger Martin.

Fullt upp
För tillfället har de orderbo-
ken fylld fram till nästa som-
mar. Fem bostadshus, varav 
tre är på gång just nu och två 
kommer till våren. Utöver 
detta så roddar man också ett 
ladugårdsbygge. Däremel-
lan finns det ändå lite tid för 
mindre arbeten såsom takby-
ten, kök- och badrumsreno-
veringar. De husbyggen de 
har byggs mest i lösvirke och

Martin berättar att ett av 
dessa två till våren kommer 
som färdigkapad stomme 
från Norge för att monteras 
på plats.

Ing-Marie Norrman

Ungdomar i Västra Götaland 
oroliga över framtidens arbetsmarknad

Enligt en ny undersökning 
som riktats till ungdomar 
som går sista året på 

gymnasiet är en knapp 
fjärdedel oroliga över hur 
arbetsmarknaden kom-

mer att se ut för dem i 
framtiden. Även ungdo-
marna i Västra Götaland 

gav uttryck för detta, där 
24  procent var ”mycket 
oroliga”.
24 procent av alla ungdomar 
i Västra Götaland som sökt 
till praktikprogrammet Tek-
niksprånget är enligt pro-
grammets undersökning 
oroliga för hur arbetsmark-
naden kommer att se ut för 
dem i framtiden.

– Det är tydligt att ungdo-
mar känner oro inför sitt 
framtida arbetsliv. Genom 
Tekniksprånget låter vi unga 
vuxna prova på jobb inom 
framför allt tekniksektorn, 
en sektor med fler karriärvä-
gar än vad många känner till, 
säger Alexandra Ridderstad, 
verksamhetsansvarig för 
Tekniksprånget på IVA.

 56 procent av de svarande 
i undersökningen är tvek-
samma till att läsa en högre 
teknisk utbildning. I Västra 

Götaland var siffran 55 pro-
cent. Sammanlagt över 7 000 
ungdomar i hela landet som 
sökt till Tekniksprånget mel-
lan 2015-2017 har svarat på 
programmets undersökning. 

Fyra månader
Tekniksprånget är ett fyra 
månader långt program med 
betald praktik som drivs av 
Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien, IVA. Ge-
nom programmet satsar 
Sveriges arbetsgivare till-
sammans med regeringen för 
att säkra kompetensförsörj-
ningen och intressera och 
motivera ungdomar till hö-
gre teknisk utbildning. Över 
200 arbetsgivare är med och 
erbjuder praktikplats på över 
100 orter i Sverige.

– Över hälften av alla som 
svarat uppger att de är osäk-
ra på teknikstudier och Tek-

niksprånget ger en möjlighet 
att testa ingenjörsyrket innan 
man bestämmer sig. Praktik 
är också en framgångsfaktor 
för att motverka avhopp på 
högskolan, påpekar Alexan-
dra Ridderstad.

Ansökningsportalen för 
nästa praktikperiod inom 
Tekniksprånget öppnade 
igen den 16 oktober och är 
öppen till den 16 november.

För att söka ska man an-
tingen gå sista terminen i 
trean eller precis ha gått ut 
gymnasiet. Man ska också 
vara behörig till en ingen-
jörsutbildning (det vill säga 
ha läst matematik 3c, kemi 1 
och fysik 1). 

Cirka 14 000 ungdomar 
har hittills sökt Teknik-
språnget och över 3 300 har 
genomfört praktik.

Mikaels 
Bilservice

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 




