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Ung återvändare satsar på Mellerud

Petra Andersson berättar att det finns 1 400 artiklar på hemsidan, medan det finns 5 000 artiklar i butiken.

26-åriga Petra Andersson 
har återvänt till hemor-
ten Mellerud efter sju år 
i Stockholm där hon plug-
gat och jobbat. Nu satsar 
hon på den nya hemsidan 
molino.se som är ett kom-
plement till butiken Ute & 
Inne vid Köpmantorget.
– Vi har snittat 100 ordrar i 
veckan de tre första veckorna 
som hemsidan funnits och då 
har vi ändå inte marknadsfört 
den särskilt mycket, säger 
Petra nöjt.

Det är Petra som byggt 
hemsidan där hon använder 
sig av plattformen shopify.

– Plattformen är lättarbe-
tad, även om det var mycket 
jobb i början. Nu sköts till 
exempel lagersaldot automa-
tiskt. Här finns 1 400 artiklar, 
medan det finns cirka 5 000 
i butiken, förklarar Petra.

Hon har fokuserat på hem-
inredning, kök och present-
artiklar på hemsidan. För att 
fira hemsidan blir det lanse-
ringsfest i butiken den 29 
november med underhåll-
ning av Let´s Duet, jul-
klappsregn, goodiebags till 
de 50 första besökarna och 
olika erbjudanden.

– Det passar bra för att 
starta upp julhandeln, menar 
Petra.

Bred utbildning
Hon gick samhällsprogram-
met på Dahlstiernska gym-
nasiet, men ville sedan se 
något annat utanför Melle-
rud. Petra ville ha en bred 
utbildning som det gick att 
specialisera sig inom. Flyt-
ten gick direkt efter studen-
ten till Stockholm där hon 
pluggade företagsekonomi 
och marknadsföring i fyra år 
på Stockholms Universitet.

– Sista året på universitetet 
började jag jobba på Fyndiq, 
där kom jag att jobba i fyra 
år. Jag var ansvarig för de 
sociala mediekanalerna, som 
Facebook, You Tube, Insta-
gram och för influencers, 
berättar Petra.

Fyndiq är ett stort bolag 
med stora budgetar, omsätt-
ningen låg på 400 miljoner 
kronor och på kontoret i 

Petra Andersson med pappa Göran inne på det nyrenoverade kontoret på övervåningen.

Cykelhandlare med verktygen i hand

Anders Elofsson utanför sin cykelaffär på Landsvägsgatan. En gammal 
armécykel ska få sig en rejäl genomgång, till cykeldugligt skick.

Från Elofs Fritid och Ma-
skin blickar man mot det 
framväxande köpcentra-
bygget på andra sidan 
vägen. Till detta, som man 
kan tycka är ett guldläge 
för butiken, är Anders 
Elofsson lite skeptisk.
– Jag vet inte, vi får se hur 
det går nu, men all osäkerhet 
i väntan på om det skulle bli 
något eller inte har inte gjort 
gott för affärsidkare i Mel-
lerud. Det har gjort det svå-
rare med ägarbyten, ingen 
har riktigt vågat satsa eller ta 
över när de inte visste vad 
som skulle ske. Och en viss 

osäkerhet finns ju kvar, det är 
ju några tusen kvadratmeter 
som vi inte vet vad de kom-
mer att hysa för butiker, sä-
ger Anders.

Själv har han funnits sta-
bilt på detta ställe invid E45 
i många år. Butiken är propp-
full med nya och begagnade 
cyklar, cykelkärror, tillbehör 
och en och annan moped. Ett 
välordnat kaos som Anders 
har full koll på och som gillas 
av många kunder.

– Jag säljer mer kvalitets-
cyklar nu än tidigare. Många 
motionärer som sprungit slut 
på ben och höfter köper cy-

kel. Men ungdomar cyklar 
inte längre, kan Anders kon-
statera.

Bästa allroundcykeln
– De cyklar jag säljer allra 
mest av och som ligger mig 
varmast om hjärtat är MTB 
som jag tycker är den bästa 
allroundcykeln. Att cykla i 
skog och mark är inte bara att 
trampa, det är lika mycket en 
naturupplevelse. Cykelva-
san har ökat intresset och det 
finns väldigt fina banor att 
cykla vid OK-stugan. Vita 
Sannarskogen är också bra, 
framförallt vintertid, säger 

Anders, själv obligatorisk 
deltagare i Karolinertrampet 
som arrangeras av OK 
Kroppefjäll varje vår.

Reparationer utgör dock 
största biten i företaget. Alla 
typer av cyklar kommer in 
och som exempel på det lyf-
ter Anders upp en armécykel, 
kraftigt gnagt av tidens tand, 
på ställningen han har stå-
ende utanför på gården. 
Ägaren vill få den fixad och 
när det gäller cyklar är ing-
enting omöjligt för Anders 
Elofsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Stockholm  arbetade 70 per-
soner. Petra jobbade med allt 
från att få idéer till att foto-
grafera, hon lade också upp 
annonser i samtliga kanaler. 
Hon berättar att detta var en 
mycket lärorik tid där hon 
fick ta ett stort eget ansvar, 
mycket handlade om arbete i 
en e-handelsmiljö – något 
Petra har nytta av nu.

Känns lite unikt
– Det var en jätterolig tid, 
men jag är glad att jag läm-
nade innan jag hann tröttna 
på det. Jag har lärt mig 
mycket som jag tagit med 
mig hem till Mellerud. Det 
känns lite unikt att komma 
hem och starta upp något för 
att ge tillbaka till hemorten, 
man kan ju göra något för 
hela Sverige här i lilla Mel-
lerud. Fördelarna är många 
att vara på landsbygden, det 
gäller bara att ha rätt kompe-
tens, konstaterar Petra.

Hennes bror Adrian, som 
bor och jobbar i Göteborg, 
backar upp med hanteringen 
av data, analyser och logisti-
ken.

– Vi har fått jättebra kon-
troll på vad som säljs, vad 
som rör på sig och lagerhan-
teringen tack vare Adrian, 
säger Göran.

Under gymnasietiden var 
målet att åka bort för att 
samla på sig erfarenheter, för 
att sedan starta eget – oklart 
med vad. Med den kunskap 
hon fick i och med åren i 
Stockholm föddes ett frö...

– Jag och pappa (Göran 
Andersson som driver Ute & 
Inne) pratade en del om hur 
butiken skulle hänga med i 
konkurrensen med interne-
thandeln. Det är viktigt att 
inse att vi inte bara konkur-
rerar med lokala företag, 
utan med företag i hela Sve-
rige. Det är en utmaning och 
där kom idén till hemsidan, 
säger Petra.

Började med hemsidan
Hon flyttade hem till Melle-
rud i juni 2018 och började 
direkt att jobba med hemsi-
dan, som även är mobilan-
passad då de flesta kunderna 
beställer via mobilen. Samti-
digt fick kontoren en rejäl 

uppfräschning och Petra 
byggde upp ett lager för e-
handeln. 

– Det är oerhört viktigt att 
få in yngre krafter i verksam-
heten. Vi hade inte startat 
upp hemsidan om inte Petra 
hade kommit hem. Jag har 

släppt ansvaret mer och mer 
de senaste åren, menar Gö-
ran, som drivit butiken sedan 
1980.

Petra jobbar på heltid med 
hemsidan, på förmiddagen 
packar hon varor, sedan sva-
rar hon på kundtjänstären-

den, därefter är det dags att 
kolla hemsidan och eventu-
ellt fylla på med produkter. 
Petra sköter inköpen tillsam-
mans med pappa Göran och 
personalen i butiken. 

Går jättebra
– Det går jättebra, varor som 
säljer bäst just nu är nog led-
ljus, ljushållare, julprodukter 
och julbeslysning. Det är 
roligt för många handlar 
olika slags artiklar, en kund 
handlade 35 artiklar i en le-
verans, avslöjar Petra.

Hittills lanseras hemsidan 
enbart inom Sverige, kun-
derna finns från Kiruna i norr 
till Malmö i söder. Men 
många i närområdet kikar in 
på hemsidan för att sedan 
komma till Mellerud och 
besöka butiken fysiskt. Det 
gynnar även övrig handel.

– När köpcentret öppnar 
nästa höst gäller det att vi 
anpassar oss efter de föränd-
ringar som kan komma. Jag 
tror köpcentret blir bra för 
hela orten, säger Göran.

– Konkurrens är en stor 
drivande faktor för mig, jag 
blir taggad av det och det 
behövs det mer av här i Mel-
lerud, konstaterar Petra.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vi producerar 
wellpappförpackningar
- med hjärtat!

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

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

Vart vill ni åka?
Tillsammans formar vi Er resa där service,  

kvalitet och komfort är självklara

Allt fler åker med

Kents Åkeri i Berg AB

Åkeri- och transportverksamhet av grus, flis, 
lantbruksprodukter, maskinflytt

 Maskingatan • Jörgen Andersson 0704-91 07 81

Nytt företag kör för Assistancekåren i Dalsland!

LÄTT- OCH TUNGBÄRGNING

• Bärgning med luftkuddar • Starthjälp 
• Tungbärgning • Däckjour • Jourreparationer 

• Låsöppning • Kranbil

LARM DYGNET RUNT
Dalsland 0530-92 000

020-912 912
Tungbärgarna i Väst
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Mellerud en tillväxtkommun 
med god näringslivssamverkan

Marie Hörnlund är näringslivsutvecklare i Melleruds kommun.

Under mina 2,5 månader 
som näringslivsutveck-
lare i Melleruds kommun 
har jag redan fått många 
goda intryck och ser stora 
utvecklingsmöjligheter! 
Fler intressenter, nya etable-
ringar, rekryteringsbehov 
både i kommunala tjänster 
och i näringslivet som kom-
mer att bidra till fler arbets-
tillfällen inom en snar fram-
tid.

De nya etableringarna, 
bland annat i det nya köpcen-
tret på Västerråda, datacen-
tret och ett digitaliserat 
kluster i Åsensbruk, kommer 
inom kort att bidra till flertal 
jobberbjudande som är väl-
digt viktigt och betydelse-

fullt för kommunen. Ett stort 
intresse finns för de nya 
handels- och industriområ-
dena. Ett flertal kontorsloka-
ler med möteslokaler med 
fiberanslutning finns att tillgå 
för småföretag. 

Centrumhandeln är en vik-
tig kärna och knutpunkt för 
mellerudsborna. Befolk-
ningen och besöksnäringen 
växer och handeln formas 
efter tillgång och efterfrå-
gan. Viktigt att vi handlar av 
våra lokala handlare och får 
fler intressenter som bidrar 
till ett levande och trivsamt 
centrum.  

Dalsland kommer på  
besök den 20–21 januari
Dalsland kommer på besök i 

Stockholm för att prata om 
utveckling och tillväxt i 
Dalsland. Genom ett nätverk 
av kommuner, organisatio-
ner och företag kommer en 
hemvändardag ”Dalsland 
kommer på besök” att ar-
rangeras på Junibacken i 
Stockholm den 20 januari 
2019. Dalslandsrepresentan-
terna fortsätter sedan med 
ytterligare ett event ”Dals-
land bjuder på frukost” den 
21 januari. Under Stock-
holmsbesöket representeras 
Dalsland av eDIT – ett Dals-
land i tillväxt, Bengtsfors, 
Dals Ed, Färgelanda, Melle-
rud och Åmåls kommuner, 
Dalslandsdelen av Väners-
borgs kommun, Dalslands 
Turist AB, Dalslands Spar-

I fredags var Position Västs Anders Borg t.v på besök i Mellerud för att tillsammans med Marie Hörnlund, 
näringslivsutvecklare och samhällsbyggnadschef Magnus Olsson tvåa fr.h, presentera vilka etableringsmöj-
ligheter som finns i kommunen. Här syns även Viconia IT AB:s Jesper Andersson och Tony Ericsson samt 
Håfreströms Företagsparks vd Christer Olsson.

Prisat företag

Christian Nielsen, vd och ägare till Oscarssons Mark& Entreprenad, här 
med sambon Annika Andersson. Foto: Dagens industri.

Oscarssons Mark & Entre-
prenad AB i Mellerud har 
tilldelats Dagens industris 
Gaselldiplom 2018. Det de-
las ut för att hylla och lyfta 
de snabbast växande företa-

gen i Sverige och priset delas 
ut under festliga former på 
åtta olika orter i landet. För 
Oscarssons del skedde utdel-
ningen i Göteborgs konsert-
hus den 13 november.

”Positiva förebilder”

Jesper Andersson och Tony Eriksson står bakom företaget Viconia IT 
AB. Arkivbild.

Priset till Årets Nyföreta-
gare i Dalsland går i år till 
Viconia IT AB som drivs av 
Tony Eriksson och Jesper 
Andersson. 
I kväll, i samband med kom-
munfullmäktiges möte i 
Tingshuset, kommer de båda 
herrarna att få ta emot sitt 
pris.

Det är NyföretagarCen-
trum Väst som varje år pre-
mierar årets nyföretagare.  
Kriterierna som ska vara 
uppfyllda för att få priset är 
att företagets äffärsidé be-
döms vara utvecklingsbar, 
att företaget inte är äldre än 
tre år, att företaget samverkat 
med NyföretagarCentrum 
både med en genomarbetad 
affärsplan och byggt upp ett 
fungerande kontaktnät. 
Dessutom har Viconia IT AB 
deltagit i mentorprogrammet 
Starta Företag, som också 
erbjuds via NyföratagarCen-
trum. 

– Första gången jag träf-

fade de här killarna var under 
vår bussturné ”Café starta 
eget” i Dalsland våren 2017, 
säger Petra Arlebo, verksam-
hetsledare på Nyföretagar-
Centrum Väst. Vi hade då 
som vi brukar, dropin-råd-
givning i bussen och redan då 
hade de en klar mål- och re-
sultatbild framför sig. 

Motiveringen lyder: ”Två 
mycket drivna och motive-
rade personer som tänkte 
tillväxt redan från start. Med 
stort kunnande och målmed-
vetet arbete har de lagt grun-
den för ett starkt företag som 
utvecklar nya tekniska lös-
ningar för framtiden, bland 
annat inom IoT, Internet of 
Things. Deras mentor Mi-
chael Johansson har ”utma-
nat” dem och fått dem att 
utvecklas ytterligare. Deras 
engagemang för att bidra till 
ett starkt och företagsamt 
Dalsland gör dem till positiva 
förebilder”.

Ing-Marie Norrman

bank samt det dalsländska 
näringslivet.  Lyssna gärna 
på Dalslandspodden med 
Bente Hjälm som varje vecka 
presenterar nya avsnitt med 
intressanta personligheter 
som har kopplingar till Dals-
land.

Inför ”Dalsland kommer 
på besök” lokaliserade dals-
landskommunerna rekryte-
ringsbehoven och en enkät-
undersökning har 
genomförts, med vissa lokala 
tillägg. Jag är väldigt tack-
sam över de 51 enkätsvar 
som kommit in i dagsläget 
och som påvisar att rekryte-
ringsbehoven är stora. Gläd-
jande är att många företag 
även meddelat att de har 
möjlighet att ta emot prakti-
kanter och sommarjobbare 
som nu kommer att bidra till 
att fler kommer ut i arbete, 
möjlighet till jobb och utbild-
ningsinsatser. 

Ett gott företagsklimat 
och en attraktiv kommun 
Mellerud har flera företags-
föreningar och ett rikt fören-
ingsliv och under min korta 
tid har jag haft glädjen att 
träffa ett flertal av dem. Un-
der 2019 kommer kommu-
nen och näringslivet att 
samarbeta för att ta fram en 
ny näringslivsstrategi. Det är 
väldigt viktigt med en konti-
nuerlig dialog med närings-
livet med olika insatser som 
till exempel företagsbesök, 
nätverksmöten och semina-
rier för att bidra till samver-
kan, företagsutveckling och 
stödja näringslivet. 

För att få fler etablerare 
och besökare till kommunen 
tittar man på flera faktorer 
bland annat boende, mat och 
aktiviteter. Melleruds kom-
mun har alla de faktorerna 
och mycket mer att erbjuda.

Besöksnäringen har fram 
till idag slagit rekord, Dals-
land Center hade 148 000 
besökare kring april-septem-
ber, Vita Sandar Camping 
hade 90 000 (ej säsongare) 
och Dalslands konstmuseum 
18 500. Pilgrimsvandring 
och många andra aktiviteter, 
attraktiva boenden och fan-
tastisk miljö och service, 
trevliga människor som alla 
bidragit till den här ökningen.  

Det är en stor glädje att 
samverka med duktiga kol-
legor i utveckling för skola, 
utbildningar, jobb, integra-
tion, etableringar, profilpro-
gram, översiktsplan och 
mycket mer som är på gång 
nu och i samverkan med nä-
ringslivets insatser och enga-
gemang bidrar alla till att 
utveckla Melleruds kommun 
till en tillväxtkommun och en 
attraktiv kommun. 

 Marie Hörnlund,  
näringslivsutvecklare  
i Melleruds kommun
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www.mellerud.se • 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

Vi jobbar för

 • Etableringar av nya handels- och 
 industriområden

 • Ett gott företagsklimat

 • Samverkan med näringslivet inför 
 näringslivsstrategi 2019

 • Kontinuerliga företagsbesök av politiker  
 och tjänstemän

 • Samverkan kring evenemang och mässor

En tillväxtkommun med 
god näringslivssamverkan!

Aktuell näringslivsinformation hittar ni på
kommunens hemsida

- en förening 
att växa i - 

Bäckefors IF

laget.se/backeforsif

Tel. 0521-373  06

olesensbygg@gmail.com

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!

KOGNITIV SAMTALSTERAPI 
för enskilda, par och grupper
Särskild kompetens inom medberoende, 

beroende och stress

Christina Hagman B.Msc., Mellerud

kogn.samtal@gmail.com    Tel. 076-390 93 41

0521-307 10, 070-827 67 64
www.stoltsfastigheter.com

 

Ingen lägenhet  
ledig just nu men  
kanske i morgon! 

Kontakta oss för mer info!
Verkstaden med

de snabba lösningarna

beamon.se

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

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net
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Investerade i ny produktionscell

Johan Andersson, vd på Emballator Melleruds Plast, framför den nya produktionscellen man investerat tolv miljoner kronor i.

Emballator Melleruds 
Plast har investerat tolv 
miljoner kronor i en ny 
produktionscell, efter att 
affären med ett svenskt 
globalt bolag stod klar. Det 
handlar om en långsiktig 
affär och installationen 
pågår för fullt.
– Det är jätteroligt att affären 
är i hamn, vi är ganska många 
som jobbat för detta. Vår 
kund är ett svenskt globalt 
bolag som är världsledande i 
sin bransch, säger Johan An-
dersson, företagets vd, som 
inte vill avslöja kundens 
namn.

Den nya produktionscel-
len för plastflaskor håller på 
att installeras, med målet att 
börja gå i produktion i början 
av 2019. Den består bland 
annat av blåsmaskin och 
packcell – allt är automatise-
rat.

Betyder otroligt mycket
– Vi beräknar att den ska vara 
i full produktion i början av 
andra kvartalet 2019. Affä-
ren betyder otroligt mycket 
för oss eftersom det är en 
prestigekund, det är en pre-
stige att få möjlighet att leve-
rera till den kunden, under-
stryker Johan.

För att få plats för nyinves-
teringen har man fått flytta på 
en del andra maskiner.

Han berättar vidare att fö-
retaget delar in sina kunder i 
olika segment och den nya 

Marcus Täng håller ett vakande öga över produktionen av femliters plastdunkar.

Emballator Melleruds Plast är en av Sveriges ledande tillverkare av plastemballage och Skandinaviens ledande 
producent av sportflaskor.

kunden ligger precis där Em-
ballator vill växa. Man har 
skrivit ett långtidskontrakt, 
vilket borgar för en framtida 
trygghet.

– I samband med detta har 

vi infört nya regler kring 
personlig hygien och pro-
duktsäkerhet för att minska 
risken för kontaminering. Vi 
har krav på hårnät, skäggnät, 
handtvätt, nya hygienregler 

Stänger pappersmaskin
Arctic Paper planerar 
stänga den minsta av 
tre pappersmaskiner i 
Grycksbo.
Ledningen för Arctic Paper 
har beslutat att inleda för-
handlingar med de fackliga 
företrädarna om en stäng-
ning av den minsta av företa-
gets tre pappersmaskiner på 
Arctic Paper Grycksbo. Åt-
gärden påverkar 25 tjänster 
och beräknas genomföras 
under det första kvartalet 
2019.

Den aktuella pappersma-
skinen (PM7) producerar 
bestruket papper och har en 
kapacitet på 45 000 ton av 
den totala kapaciteten på 265 
000 ton i Grycksbo. Kapaci-
tetsnyttjandet i PM7 har varit 
lågt de senaste åren och PM7 
är mindre effektiv och dyrare 
i drift än de andra två pap-
persmaskinerna PM9 och 
PM10 i Grycksbo. Arctic 
Paper Grycksbo har i dagslä-
get 340 medarbetare.  

– Vi ser ljust på framtiden 

för grafiska papper och har 
en tydlig strategi för att ut-
veckla vår affär. Vi beklagar 
att planen medför att arbets-
tillfällen kan försvinna, men 
att stänga PM7 och koncen-
trera produktionen till våra 
andra två pappersmaskiner, 
PM9 och PM10, är nödvän-
digt för att stärka Arctic Pa-
per Grycksbos konkurrens-
kraft,” säger Per Skoglund, 
CEO för Arctic Paper S.A.

och så vidare, förklarar Jo-
han.

Hygienen viktig
Hygiensäkringen är en jät-
tesatsning för företaget och 
ingår i Emballators mål att 
det ska finnas mervärde i att 
jobba med kvalitet och kun-
der med samma inriktning.

I somras installerades ett 
nytt ventilationssystem och 
centralfilter som en del av 
satsningen att höja hygien-
statusen i fabriken.

Hur många anställda har 
ni här i Mellerud?

– Vi har växt lite sedan 
2017, vi har plockat in fyra 
personer det sista året så nu 
är vi drygt 80 anställda, sva-
rar Johan.

Företaget satsar stort på 
produktutveckling och mil-
jöarbete vad gäller material 
såsom återvunnen råvara.

– Vi har tagit fram och 
testkört produkter av åter-

vunnen plast, men det är en 
utmaning på grund av det 
regelverk som finns. Vi hop-
pas att kunna leverera de 
första produkterna av åter-
vunnen råvara ut till kund 
under 2019, avslöjar Johan.

Via eget bolag
Sedan 2017 säljs och mark-
nadsförs dunkar och sport-
flaskor via det egna bolaget 
Emballator Lifestyle AB. 
Produktionen sker i Melle-
rud och kontoret är beläget i 
Borås. Man jobbar hårt för 
att bredda sortimentet samt 
ta fram nya flasktyper.

Johan visar en häftig flaska  
av transparent plast med en 
naturkork med gummibland-
ning som skruvas på flaskan.

– Det finns en marknad för 
den här typen av vattenflas-
kor med skruvkorkar, vi tror 
mycket på den här produk-
ten, konstaterar Johan.

Fabriken är först i Norden 

med en teknik där en robot 
applicerar en etikett i verkty-
get, etiketten värms sedan 
ihop med en plastdunk. Tek-
niken innebär att etiketten 
sitter fast betydligt bättre än 
när den klistras fast.

– Detta är vanligt vid form-
sprutning till hinkar och 
burkar, men inte på form-
blåsning, säger Johan.

Mellerudsfabriken ställde 
förövrigt ut tillsammans med 
övriga Emballatorbolag på 
Scanpackmässan i Göteborg 
i oktober. Mässan arrangeras 
var tredje år.

– Vi var där i fyra dagar. 
Det var jättelyckat, vi hade 
fokus på miljön denna gång-
en, förklarar Johan.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Bilden på första-
sidan visar en ny spännande 
produkt hos företaget, en 
vattenflaska i transparent 
plast med skruvkork. 
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Tar emot kött  
för rökning

Köper in vilt
Vi ordnar era  

fatuppläggningar

Prova på vårt julsortiment  
i butiken

Öppet: Tors o fre 10-18

lördagsöppet 10-15
 Under dec. månad

www.axelschark.se

Gösta Fäldts  
Transport AB

Grus & 
entreprenad

Bräckan 1 

Bäckefors 
0530-606 19

070-577 36 86

Rengöringsmedel av kvalité

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

www.konsumentkemi.se

More than 
the core.

Corenso Svenska AB  Bäckefors  
svenska.corenso@corenso.com • www.corenso.com 

• • Mohed • 0530-730 700 

Tel: 0521-350 51 • Mob: 0706-55 38 79

Spränger för
•Vatten •Avlopp •Vägarbeten 

•Husgrunder

Hydraulisk spräckning

Alla spräckn
ingar 

sker utan b
esiktning

www.orscementgjuteri.se

Vi tillverkar betongelement 
för alla typer av byggnader!

Annonsera under vinjetten 

Lokala företag till er tjänst!
Hör av dig till Christina 

Ring 0530-125 40 eller maila till christina@mellerudsnyheter.se

VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta
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Flytten till Bäckefors ett lyft för alla

Distriktsveterinärerna 
flyttade till sina nya loka-
ler i Bäckefors i maj. Här 
arbetar  sex veterinärer, 
två djurvårdare och man 
söker just nu en legiti-
merad djursjukskötare 
därtill. Patienttrycket 
har ökat genom den möj-
ligheter den nya kliniken 
erbjuder.
Flytten har fört med sig att 
man kan ta emot fler patien-
ter, här finns ny utrustning 
och operationsmöjligheter.

– Det var ett lyft för alla, 
både för oss som jobbar här 
och för djurägarna. Bäcke-
fors ligger ju mitt i Dalsland 

också, säger klinikchefen 
Hanna Strutz.

Lokalerna är stora, ljusa 
och ändamålsenliga. Att Di-
striktsveterinärerna har ett 
nybyggt hus, från början 
anpassat till sitt arbete, hör 
inte till vanligheterna. Oftast 
är det befintliga byggnader 
som byggs om till mottag-
ningar.

– Vi har kunnat vara med 
och utforma som vi ville och 
vi är väldigt nöjda med sam-
arbetet med fastighetsäga-
ren, säger Hanna Strutz.

Djur av alla slag
Hit till kliniken kommer 

smådjur av alla slag, mest 
handlar det om katter och 
hundar, men även får och 
getter har funnits bland pa-
tienterna i sommar. Hästar 
och lantbruksdjur får hem-
besök av distriktsveterinä-
rerna. Det finns ingen möj-
lighet att ta emot dem här.

– En del hästägare kom-
mer ändå hit med sina hästar 
för vaccinering, som vi då 
gör i transporten, berättar 
Hanna.

Beredskap finns dygnet 
runt för alla djurslag, på nät-
terna i samarbete med Di-
striktsveterinärerna i Frän-
defors.

Bland veterinärerna finns 
de som är speciellt inriktade 
på nötkreatur eller grisar och 
besöker större gårdar regel-
bundet för olika åtgärder och 
rådgivning. Akuta fall får 
alla ta.

– Tanken är att skapa ett 
hästteam i Dalsland. Elin 
Isaksson i Frändefors är 
snart färdig hästodontolog 
och här hos oss är Annika 
Lundgren och Fredrika 
Haux Ahlbom under utbild-
ning till hästodontologer. Vi 
kollar också underlaget för 
en eventuell mobil röntgen, 
säger Hanna Strutz.

Nöjda djurägare
I väntrummet i Bäckefors 
väntar katten Sudden på att 
bli undersökt. Hans matte 
Camilla Öhlund, som bor i 
Bengtsfors, tycker det är top-
pen med den nya veteri-
närkliniken. 

Lika nöjda djurägare på-
träffas utanför entrén. Gun-
nar Zackrisson från Stigen 
kommer med den unga fin-
ska stövaren Ugglemyrens 
Pan som ska kolla ögat och 
ett gäng med whippets från 
närliggande Ten Bells ken-
nel ansluter.

– Det bästa med det här 
yrket är att hjälpa djuren och 

inte minst människorna. Det 
känns så bra när de är nöjda 
med bemötandet, vad besö-
ket än handlar om, säger 
Isabell Mattsson, djurvår-
dare och klinikchefsassis-
tent.

– Eller när man kör hem i 
natten efter en svår kalvning, 
blodig, men man har räddat 
liv, tillägger Hanna Strutz.

I början av december kom-
mer Distriktsveterinärerna i 
Bäckefors att ha öppet hus.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Veterinären Fredrika Haux Ahlbom på väg ut till en sjuk häst.

Glada finska stövaren Ugglemyrens Pan med sin ägare Gunnar Zackrisson, ska in för en ögonkoll.

Camilla Öhlund och katten Sudden är nöjda besökare på veterinärkliniken i Bäckefors.

Vad är ett socialt företag?
Michael Melby, ordfö-
rande i socialnämnden i 
Mellerud, uttalade sig för 
en tid sedan kring möj-
ligheten för brukare att 
starta sociala företag. Vi 
har därför försökt ta reda 
på lite mer om vad ett so-
cialt företag är och hur det 
fungerar.  
Det främsta målet med soci-
ala företag är att skapa social 
nytta för individer och sam-
hälle. De ägs och drivs av 
dem som verksamheten är till 
för. Verksamheten bedrivs 
oftast i kooperativ men även 
ideella föreningar och stiftel-
ser förekommer. Gemensamt 
är att de inte syftar direkt till 

privata ekonomiska vinster 
utan har istället allmän- och/
eller medlemsintresset som 
drivkraft. 

Vissa företag arbetar dock 
både för att skapa vinst och 
för att skapa jobb för perso-
ner som är eller riskerar att 
hamna utanför arbetsmark-
naden. De kallas då arbetsin-
tegrerande sociala företag, 
ASF. Ett ASF driver närings-
verksamhet, det vill säga att 
de producerar och säljer va-
ror eller tjänster. Skillnaden 
mot andra företag är ändamå-
let, att integrera människor i 
samhälle och arbetsliv, 
människor som av olika an-
ledningar har svårt att få eller 

behålla ett vanligt jobb. Ett 
ASF har således alltid minst 
två affärsidéer och den soci-
ala aspekten bidrar till att 
minska utanförskap, ojäm-
likhet, segregation och möj-
liggör engagemang och del-
aktighet för medborgare.

– Människorna i ett ASF 
(socialt företag) är företagare 
och får också en riktig utbild-
ning i företagande innan 
start. De arbetar 100 procent 
av sin egen förmåga och de 
behöver ett socialt stöd. I 
dessa företag finns också stor 
förståelse för varandras olik-
heter. När samhällets resur-
ser inte räcker till, då skapas 
nytt utifrån nya idéer, förkla-

rar Ann Uggla Flodin som 
arbetar med utveckling av 
sociala företag hos Coompa-
nion.

Hon förklarar också att 
man kan ta med sitt lönebi-
drag in i företaget, som ska 
gå med vinst och där målet är 
att fler ska få möjlighet att 
komma ut i arbete eller sys-
selsättning. Det är en jätte-
utmaning för samhället att 
lösa att det finns många 
människor i utanförskap, det 
finns många som har förmåga 
att bidra med arbete, men i 
var och ens takt och kapaci-
tet.

Ing-Marie Norrman 
Tillsammans blir vi starka, tillsammans kan man lyckas – riktigt bra! Att 
bilda ett socialt företag kan för många vara ett steg på vägen. Unsplash-
photo.

Djurvårdaren Isabell Mattsson och klinikchefen Hanna Strutz undersöker en patient.
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Har ni stenskott eller 
sprucken vindruta?  
Vi både reparerar och byter vindrutor 

 åt de flesta försäkringsbolag

Göteborgsv. 11, Brålanda
 Jimmy, 070-781 52 81, jimmy@wressel.se

10% på nya torkarblad!Vi skickar med 3 liter spolarvätska.  Gäller hela 2018.

läs mer om våra 
erbjudande på facebook!

I samarbete med 
Din fordonsverkstad  även för tyngre 

fordon och lantbruksmaskiner

Adress: Faktorsgatan 7 A, 668 30 Ed
Tel 0534-126 40 | www.pineskar.se

Bokföring
Redovisning
Skattejuridik 
Familjejuridik 
Administration för fiberföreningar

Bostadslägenheter

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

www.brabovast.se  •  info@brabovast.se

Nyproduktion av lägenheter

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00
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Köpcentret växer dag för dag

Erik Carlsson är produktionschef på Skanska. ”Allt går enligt tidsplanen”, säger han.

Melleruds Handels köp-
centra på Västerråda 
växer fram så man ser 
förändringar varje dag. 
Förra veckan var det fär-
digt med både väggar och 
tak på den delen som Coop 
ska ha, det vill säga 3 000 
kvadratmeter.

– Arbetet flyter på bra och vi 
håller tidsplanen. Nu håller 
vi på att resa fler takstolar och 
pelare, det ska upp totalt 118 
stycken, berättar Erik Carls-
son, produktionschef på hu-
vudentreprenören Skanska.

Förra veckan lades plåtta-
ket på den delen där taksto-

Ett intensivt arbete pågår på Västerråda när det nya köpcentret växer fram. I oktober 2019 ska allt stå klart.

Här hissas en av takstolarna upp för att komma på plats. 

Här syns några av fundamenten till den norra delen av köpcentret. Inne i Coop-delen, där väggar och tak kommit upp, syns kopplingarna till avlopp och vatten.

larna hittills är resta. Brå-
landa Industri ansvarar för 
alla stålkonstruktioner. Tak-
stolarna mäter 27,5 meter 
och de sätts upp med sex 
meters mellanrum. Totalt ska 
114 takstolar upp.

I Coop-delen pågår arbetet 
med att sätta upp sprinkler-
system, avloppssystemet är 
redan på plats. Man håller 
även på att sätta upp takav-
vattning (stuprör med mera). 
Uppe på taket läggs isolering 
och takskikt.

Plattan gjuts i januari
I mitten av januari gjuts plat-
tan i Coop-delen, i samma 
veva sätts innerväggarna 
upp. I dagsläget är det full 
fart med diverse installatio-
ner i den delen.

– På byggsidan gjuter vi nu 
de sista fundamenten till den 
norra delen av fastigheten. 
Det pågår också markarbete 
med att terrassera ytor och 
lägga på förstärkningslager. 
Det grävs ut mot länsväg 166 
för den nya infarten, förkla-
rar Erik Carlsson.

Onsdag förra veckan 
kopplades VA-ledningarna, 
som flyttats, in.

I mitten av februari beräk-
nas hela stålstommen vara 
uppe med väggar och tak.

– Vi har personal som bor 
i Mellerud och de får många 
positiva reaktioner, många 
tycker det är roligt att alla 

framsteg syns så tydligt, sä-
ger Erik Carlsson.

Klart i oktober 2019
Köpcentret blir på 12 000 
kvadratmeter och beräknas 
stå klart i oktober 2019. Det 
blir bortemot 500 parke-
ringsplatser på området. 

– Vi kan hyra ut 10 000 

kvadratmeter och hittills är  
6 405 kvadratmeter uthyrt, 
det vill säga två tredjedelar, 
säger Ingmar Johansson, ut-
hyrningsansvarig på Melle-
ruds Handel.

Coop ska hyra 3 000 kva-
dratmeter, Dollarstore är 
klara för en lika stor yta. 
Dessutom är det klart med en 

restaurang som serverar asi-
atiskt och husmanskost. 

– Vi har intensiva förhand-
lingar med intressenter både 
från Mellerud och utifrån, 
men ingenting är skrivet, 
säger Ingmar Johansson.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se
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Låt dina affärer blomstra mitt 
i Dalsland. Vi har 36.000 kvm 
lokaler för kontor, verkstad, 
industri och lager. 
• Tekniska lösningar i världsklass
• Lokaler och utrymmen i alla storlekar
• Fibernätverk och eltillförsel utöver det vanliga
• Bevakning dygnet runt
• Kontor, lager, industri samt produktionsytor
• Centralt beläget i Dalsland
• Goda förbindelser i samband med E45 samt 
   tåg, bil och bussvägar
• Nu kan vi även erbjuda vinterförvaring av
   husbil/husvagn och båt

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

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

Starka
varumärken
i skogen!
FTG tillverkar och säljer produkter 
för skörd och transport av skogs-
produkter. Mowi, Moheda och 
V-kran är våra starka varumärken. 
Läs mer om oss på 
www.ftgforest.com 

FTG Cranes AB, Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors

Tfn: 0521-26 26 30. E-mail: info@ftgforest.com 

www.ftgforest.com 

länsförsäkringar.se

Det naturliga valet 
för ditt företag!
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

Mackcontainer har anlänt till Åsensbruk
Green Petroleum kommer 
att öppna en mackcontai-
ner i Åsensbruk, den be-
räknas vara i bruk innan 
årsskiftet.
Själva containern kom på 
plats i måndags, denna 
veckan. Sedan återstår di-
verse markarbeten. Platsen 
är vid parkeringen till Håfre-
ströms Företagspark. 

Håkan Pettersson verk-
samhetsansvarig på Green 
Petroleum berättar att det 
handlar om en automatsta-
tion där man kan tanka ben-
sin och diesel.

– Den kommer att vara i 

bruk innan årsskiftet, säger 
han.

Företaget står även för 
bränslet till macken i 
Fengersfors. Idag måste man 
gå in i butiken för att betala, 
men innan årsskiftet blir det 

en automatstation. Green 
Petroleum har i dagsläget ett 
30-tal mackcontainrar från 
Sågmyra i norr till Blanka-
holm i söder.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Så här ser mackcontainern ut som placeras vid parkeringen vid Håfreströms Företagspark. Foto: Privat.

VILL DU SYNAS HÄR
Kontakta

Marie Robertsson 
0530-125 40
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Bygger lägenheter i 
flera dalslandskommuner

Kent Andersson tapetserar i köksdelen i en av lägenheterna på Gamla Bruksgatan.

Lennart Saxin sätter in kök. Här med förvaltningschefen Daniel Jonas-
son, Brabo Väst.

Snart klart för inflyttning i de nya 55+ husen i Bäckefors.

”Det är många som föredrar att köpa lokalt”

Daniel Fritzwik och Niclas Johansson i hallen där trädgårds- och skogsredskap ställs ut.Ing-Britt Johansson i köks- och 
vitvarudelen av butiken på Väs-
terråda.

Både plast och aluminiumbåtar fyller båthallen hos Fritzens Marin.Bengt Johansson har varit handlare på Västerråda i snart 30 år.

För ett år sedan utökade 
Fritzéns Maskin sina loka-
ler genom köpet av grann-
fastigheten. Där finns nu 
deras båtverkstad. Samti-
digt tog de in sortimentet 

av skogs- och trädgårds-
redskap efter Svens Såg.
 – Vi säljer mycket robotgräs-
klippare som vi både servar, 
installerar och vinterförvarar 
och vi har fått mycket positiv 
respons på att vi tog över sor-
timentet med både gräsklip-
pare och motorsågar efter 
Svens Såg, säger bröderna 
Daniel Fritzwik och Niclas 
Johansson, som driver före-
taget Fritzéns.

Mer plats betyder också att 
fler båtmärken kunde tas in. 
Bland annat ett finskt märke 
som gör aluminiumbåtar upp 
till åtta meter.

I verkstaden har ännu en 
tekniker anställts. Man repa-
rerar både aluminium- och 
plastbåtar och vinterförvarar 
dem.

– Många båtägare är som-
margäster och uppskattar 
den servicen, säger Niclas.

Intensiv sommarsäsong
Bröderna konstaterar att 
sommarsäsongen varit inten-
siv och många båtar har sålts.

– Vi har varit ute väldig 
mycket, lyft och lastat båtar, 
säger de.

Kunderna är ofta långväga, 
de är fler än de lokala. Från 
Fritzén i Mellerud levereras 
båtar till kunder i Stockholm, 
Göteborg, Trollhättan och 
runt Vänern, samt till en och 
annan norrlänning också.

– Vi fraktar dit kunden 
finns, säger Daniel.

Och det är inte bara nya 
båtar som säljs, även inbytes-
båtar och båtkärror finns i 
sortimentet.

Många köper lokalt
Fritzens i Mellerud har tio 
personer i arbete, fyra i verk-
staden och sex i butiken. Här 
finns ju också en hel avdel-
ning för vitvaror, småel, kök, 
husgeråd och värmepumpar.

– Många föredrar att köpa 
lokalt. Vi kör hem och instal-
lerar och erbjuder service på 
det vi säljer, det är uppskat-
tat, säger Niclas.

Nästa år firar Fritzens jubi-

leum. Det är 40 år sedan 
Daniel och Niclas pappa 
Bengt Johansson köpte före-
taget av sin far Ture Johans-
son som i sin tur  köpt det av 
Frits Fritzén 1959. 

Det är 30 år sedan Fritzéns 
etablerade sig på Västerråda.

Strax intill pågår bygget av 
köpcentrat och hos Fritzéns 
tror man att det kommer att 
öka flödet av kunder ytterli-
gare.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Innan jul kan de första 
hyresgästerna flytta in i 
de nya 55+ lägenheterna 
på Gamla Bruksgatan i 
Bäckefors och företaget 
Brabo Väst/Pineskär byg-
ger vidare i flera andra 
kommuner.
Sex hyresrätter är snart fär-
diga i Bäckefors. Just nu 
jobbas det med utemiljön och 
inne i husen är det tapetse-
ring, listverk och installation 
av köken som är i full gång 
att färdigställas.

Daniel Jonasson, förvalt-
ningschef, sitter på kontoret 

på Gamla Bruksgatan 11, 
strax intill de nya husen. Han 
berättar att det var 22 intres-
serade på de sex lägenheterna 
här i Bäckefors och att före-
taget just nu bygger parhus i 
Dals Ed och även där var 
intresset stort.

– Till visningen i Ed kom 
60 personer och vi släppte ett 
projekt i Åmål häromdagen 
och fick tolv intresserade 
direkt, berättar Daniel Jonas-
son.

Flera kommuner
Parhusen i Dals Ed ska stå 

klara till våren. I Åmål pla-
neras kvarteret Gåsen 7 att 
bebyggas med sex moderna 
hyresrätter som passar alla 
åldrar. Två radhuslängor 
med lägenheter i markplan, 
totalt fyra tvårumslägenheter 
och två trerummare.

Det är hög standard i lä-
genheterna, modern planlös-
ning och golvvärme. Värme 
och hushållsel ingår i hyran, 
det enda man betalar extra 
för är garageplats, fiber och 
en egen hemförsäkring. 

– Vi är även intresserade av 
att bygga i Mellerud och ska 

inom kort se på tomter som 
finns där, avslöjar Daniel.

Kostnadseffektivt
Brabo Väst/Pineskär driver 
sina projekt, från idé till 
byggnation och förvaltning i 
egen regi och det gör att man 
får kortare byggtider och 
lägre kostnader, vilket i 
slutändan märks i hyressätt-
ning. Man vill bygga mo-
derna, yteffektiva bostäder 
som alla kan ha råd att bo i.

– Visionen är att bygga 100 
lägenheter på två till tre år 
och husen byggs i trä som är 

ett klimatsmart material på 
många sätt. Vi tror på Dals-
land. Tågstoppen i framtiden 
ger hopp, det är så lite som 
behövs för att det ska bli fart 
på orter som Bäckefors. Här 
bor man billigare än på andra 

ställen, men nivån på boen-
det är viktig, ett utbud av 
nyproducerat måste finnas, 
poängterar Daniel Jonasson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Branddörrar | Säkerhetsdörrar | Brandskjutportar

Tel. 0521-303 88 • www.rokilablomstergard.se

Öppettider:
Vardagar 9-18 Lördagar 9-15 Söndagar 10-15

Vi öppnar för säsongen
Torsdag 22/11 kl. 9.00

Välkommen önskar Göran med personal

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

Här är julförberedelserna 
en del av verksamheten

Det är ingen tvekan. Här 
står årets mest hektiska 
tid inför dörren. När man 
kliver över tröskeln in till 
Håkans Bar och Festvå-
ning i Brålanda, möts 
man av en härlig doft av 
nystekta köttbullar och i 
restaurangens kök är det 
full aktivitet. Hemlagat 
och med lokala råvaror 
ska det vara.
Det har trillats hela morgo-
nen. Målet är att hela jul-
bordssäsongens behov ska 

vara stekt, infryst och klar till 
lunch, vilket innebär 6 500 
köttbullar, där råvaran är 
högst lokal.

– Det är väldigt viktigt för 
oss att gynna våra lokala 
producenter. Så långt det 
bara går handlar vi lokalt; allt 
kött, ägg, bröd, potatis samt 
grönsaker efter säsong, säger 
Håkan.  

Funnits med från början
Allt sedan starten 2001 har 
Håkans Bar och Festvåning 

Victoria och Håkan Larsson hälsar inte bara välkommen till restaurangen 
på Storgatan i Brålanda, cateringgästerna betyder minst lika mycket.

 
Snow�ake

BACKGROUND

23-25 november kl. 11-16 

• Träffa tomten i ladugården 
• Ponnyridning under helgen 
• Tipspromenad för de minsta 

JUL PÅ EVENSTORPS GÅRD

Kontakt 0730-267995 
www.evenstorpsgard.se

Vi bjuder på glögg 
med tilltugg På menyn

Evensburgare 
& 

gulaschsoppa på gårdens 
nötkött

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 

erbjudit julbord. De första 
åren hade man fullbokat sex 
dagar per vecka. Då var det 
mera brukligt att såväl före-
tag som kommunernas in-
rättningar bjöd personalen på 
lite julmat. Efter de lite mer 
försiktiga åren 2009 till 2015 
känns det nu som det blivit 
ett uppsving igen, berättar 
Håkan. Tiden innan jul bety-
der fortfarande högsäsong 
med både egna sittningar och 
avhämtning.

– I år kommer vi att ha åtta 
julbord totalt, varav tre är 
öppna julbord tre helger 
innan jul. Till detta kommer 
all catering, som även när det 
gäller julborden har ökat 
markant, tillägger han.

Catering ger trygghet
Totalt möter man 12 000 –  
13 000 cateringgäster per år. 
Här spelar alla begravningar 
och deras gäster en central 
roll och man har samarbete 
med sju till åtta begravnings-
kontor. Området är stort, från 
Mellerud i norr till Lödöse i 
söder och man hanterar hela 
70 procent av marknaden. 

– Vi kan, om vi har tur, 
hamna så långt som 20 mil 
bort, skrattar Håkan och till-
lägger: 

– Men i sådant fall så är det 
kall mat som gäller.

Deras catering med serve-
ring är uppskattad vid dessa 
tillfällen. De har bra rutiner, 
är noggranna, det dukas 
snyggt och gästen är i centr-
um. Själva trivs de också bra 
med catering- och beställ-
ningsverksamheten. Det ger 
ett jämnare flöde än öppna 
tillställningar. Dock har man 
inte släppt festligheterna på 
ort och ställe, det får ju också 
synas att stället lever, som 
man uttrycker det. 

I höst har det blivit hela tre 
lördagar där man bjudit in till 
mat och dans med levande 
orkestrar. Och det har dragit 
fulla hus, speciellt den gång-
en när egna bandet In Black 
spelade. Bandet spelar co-
vers, rock och blues, där 
Håkan själv spelar munspel.    

Några gånger om året bo-
kar Svenska Kyrkan upp för 
kyrkpub. I fredags var det 
dags igen, för en kväll med 
församlingen med lite mu-
sik, sång och samtal och om 
drygt en vecka är det dags för 
jullunchservering, precis 
som brukligt under julmark-
naden i Brålanda. Här lackar 
det nu mot jul.

Ing-Marie Norrman
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Charkuterister i givande samarbete

kunderna blir fler och fler. 
Folk vill veta vad de äter, 
råvarans ursprung är viktigt. 
Det som förädlas här på Ax-
els Chark kommer uteslu-
tande från lokala producenter 
och från jägare i området. 
Mycket kött tas emot för rök-
ning, speciellt viltkött. 

Kvalitet

Charkuteristen Rune Eure-
nius har arbetat på Axels 
Chark i tio år och stortrivs. 
Innan det arbetade han 40 år 
på Roys i Brålanda.

– Jag har trivts här i alla år, 
kunderna är väldigt trevliga, 
jag tycker om folk och så har 

vi jäkligt fint material att 
jobba med, säger Rune, som 
bland annat står bakom buti-
kens uppskattade leverpas-
tej. Receptet är från 1905.

Kyldisken är fylld med 
korvar, den berömda paste-
jen, skinka, rökt bäver, rökt 
hjortstek och rådjursstek, 
plus salami av olika slag. Här 

finns även fryst kött att köpa 
från älg, rådjur, vildsvin, 
kanin och bäver. 

– Vi kommer att börja sälja 
mer på nätet också. Dessut-
om är vi med i Reko-Ring 
Dalsland, berättar Ann-
Christin Vorbau.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Niklas, Ola Blomqvist, Ann-Christin Vorbau och Rune Eurenius på Axels Chark i Bäckefors.

Närproducerat och vilt i många former i charkdisken.

Bygger bostäder i Frändefors

Preliminärt i mars-april ska de fem bostadshus som just nu är under uppförande på Elgärde i Frändefors stå 
inflyttningsklara. Foto: Privat.

Till våren, preliminärt 
mars-april, ska de fem 
bostadshus som just nu 
är under uppförande på 
Elgärde i Frändefors stå 
inflyttningsklara. Det 
kommer naturligtvis ock-
så att bli visning för intres-
serade köpare innan.
Frändefors Fastigheter AB 
med Ove Axelsson som före-
trädare står för denna sats-
ning. Man ser Frändefors 
som en bostadsort med möj-
ligheter. Här finns låg-, mel-
lan- och högstadieskola, 
närhet till trestadsområdet 
och samtidigt naturen inpå 
knutarna. 

Snickarna från både Nordkrokens och Rolfs Bygg i full färd med att 
installera ett av de stora fönstren.

Så här kommer husen att se ut i färdigt skick. Fasaden går att måla om 
man så vill, men med detta utseende blir underhållsbehovet minimalt. 
Foto: Privat.

På de fem bostadshusen som byggs i Frändefors, har man i veckan satt 
in fönstren.

I butiken i Bäckefors lastas 
lådor med rökt viltkött ut till 
väntande kunder. Det arbetas 
för fullt inne i tillverknings-
avdelningen och ägaren 
Ann-Christin Vorbau håller 
på att fylla upp kyldisken 
inför dagens anstormning.

Tre personer arbetar på 
Axels Chark och extraperso-
nal tas in inför julen. Denna 
dag är också Ola Blomqvist 
som driver Axel´s Charken  
på Dal här och jobbar. I Ed 
finns bara butik, all tillverk-
ning sker här. 

– Sortimentet i Ed är det-
samma som här, förutom att 
vi i Ed säljer ”Edare” också, 

en korv kryddad med citron-
cest, muskotblomma och 
kummin, berättar Ola.

Mathantverk
Ola Blomqvist har fått sina 
grundläggande kunskaper i 
charkuteri på Eldrimner, ett 
nationellt center för mathant-
verk i Ås i Jämtland.

– Det var en mycket bra 
utbildning med fantastiska 
lärare. Jättekul och inspire-
rande, säger han.

– Det känns jättebra med 
vårt samarbete, konstaterar 
Ann-Christin.

Ola tycker att synen på mat 
förändrats och att det märks, 

Axels Chark i Bäckefors har fått en samarbetspartner  
i Dals Ed genom Ola Blomqvist som öppnat butiken 
Axel´s Charken på Dal på Torget 4. Både jaktsäsongen 
och den annalkande juletiden betyder bråda tider för 
charkuterister.

– Det händer mycket här i 
området, företagen expande-
rar runt omkring. Lantbruket 
känns positivt, inte minst 
med tanke på vad som händer 
kring Nuntorpsskolan, det 
finns beslut om att E45:an 
ska byggas ut till 3 plus 2-väg 
ända upp till Dykällan och 
här finns nybyggd cykelväg 
till Vänersborg. Till detta 
kommer då också det positi-
va med tågtrafiken och tåg-
stopp framgent här i Frände-
fors. Det blir inte längre till 
Göteborg härifrån än att kliva 
på i Öxnered och likaväl som 
man letar hus i Sjuntorp eller 
Grästorp så kanske Frände-
fors kan vara ett alternativ. 
Det blir inte längre om man 
ska pendla till jobb, uttrycker 
sig Ove Axelsson som tror 
starkt på sin idé med dessa 
enplanshus. 

Arkitektiskt nytänkande
Byggkonceptet är betong, 
vilket är mycket vanligt vid 
byggnation av flerfamiljsfas-
tigheter. Betongen gör att 
man sparar väsentligt på un-
derhållsbehovet. Taket be-
står av en traditionell trä-
stomme och badrummen är 
prefabricerade. Efter jul 
kommer man att ha visning 
på ett redan uppfört hus i 
området vid Sjung-Sjung. 
Det ligger mycket nytän-
kande i husen arkitektmäs-

sigt. De stora fönsterpartier-
na ger en dramatisk effekt 
mellan inne- och utemiljön 
och husen fylls av ljus. De är 
också uppdelade mellan en 
tydlig social och privat del, 
med ett stort vardagsrum och 
ett centralt placerat kök samt 
tre till fyra sovrum. Husty-
pen heter Magnolia och vid 
varje hus planerar man också 
att plantera en magnolia-
buske.

 – Vi har försökt anlita så 
lokala leverantörer som möj-
ligt till byggprocessen. Om 
det är någon som är intres-
serad redan nu är de väl-
komna att vända sig till mig 
eller ännu hellre Daniel Jo-
hansson, som är vår mäklare, 
säger avslutningsvis Ove 
Axelsson.

Ing-Marie Norrman
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Renoverar butik för dryga miljonen
Coop Konsum i Åsensbruk 
kommer att genomgå en 
uppgradering i februari 
2019. Bland annat ska 
gamla kylar och frysar 
bytas ut. Satsningen kom-
mer att hamna på drygt en 

miljon kronor, där hälften 
består av EU-bidrag.

– Vi tar ett stort ansvar för 
landsbygden inom Coop. Vi 
stänger inga butiker, utan 
utvecklar och förfinar de 

befintliga. Coop Konsum i 
Åsensbruk ska genomgå en 
formatomställning och upp-
gradering våren 2019 och 
butiken i Dals Ed ska totalre-
noveras, säger Fredrik Fast, 
regionchef för Coop Väst.

”Satsningen betyder jättemycket för oss, det här känns som en nystart”, säger butikschefen Rose-Marie 
Mowitz om butikens renovering.

Amerikanska bilar i bästa läge vid E45

Så här kommer bilhallen att se ut, fast fasaden blir silverfärgad och portarna mörka. I fredags restes stommarna till AS Cars nya bilhall på Västerråda. Gunnar 
och Alexander Wilhelmsson hoppas på inflyttning i mars.

Läget på Västerråda blir ett bra skyltfönster för företaget AS Cars.

Han nämner också den 
enorma satsningen Coop gör 
på Västerråda med en butik 
på 3 000 kvadratmeter som 
öppnar oktober 2019.

– Det känns enormt posi-
tivt, framhåller Fast.

Har fyra anställda
Åter till Åsensbruk, där Ro-
se-Marie Mowitz varit bu-
tikschef sedan 2015. Hon har 
dock arbetat i butiken sedan 
år 2000. Idag jobbar fyra 
anställda i butiken.

Uppfräschningen kan bli 
av tack vare bidrag från Eu-
ropeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling.

– Det ligger ganska myck-
et arbete bakom ansöknings-
handlingarna, vi har jobbat 
hårt för att utveckla butiken. 
Hela personalen, hantverka-
re och representanter från 
Coop har varit delaktiga i 
projektet. Det blir en allmän 
uppfräschning av hela buti-
ken, berättar Rose-Marie.

Byter ut kylar och frysar
Arbetet är planerat till fe-
bruari 2019, då stänger buti-

ken under fyra dagar. Då rivs 
de gamla kylarna och frys-
diskarna ut och ersätts med 
sprillans nya. Idag heter bu-
tiken Coop Konsum, men det 
nya konceptet med enbart 
namnet Coop genomförs 
under våren.

– Ett stort antal butiker 
kommer att ställas om under 
de närmaste åren. Vi kommer 
att få en ny skylt till fasaden 
också, säger Rose-Marie.

Renoveringen innebär att 
man får mer plats för frysva-
ror, så Rose-Maries förhopp-
ning är att hon ska kunna 
utöka fryssortimentet samt få 
mer plats för kylvarorna.

Hon berättar att butiken 
går bra, omsättningsmässigt 
uppvisar butiken positiva 
siffror. Men det är problem 
att få resultatet att gå ihop, 
mycket på grund av gamla 
maskiner som resulterar i 
onödigt matsvinn.

Känns som en nystart
– Så det här känns verkligen 
som en nystart då vi kommer 
att minska matsvinnet med 
de nya kylarna och frysdis-

karna, säger Rose-Marie 
nöjt.

Sedan ett år tillbaka har 
butiken haft öppet längre på 
dagarna och det har inneburit 
att nya kunder hittat hit. 

– Ja, vi märker att fler och 
fler handlar kvällstid hos oss, 
tidigare hann många inte det 
när vi stängde tidigare, me-
nar Rose-Marie.

Butiken har många stam-
kunder, men även många 
sommarboende handlar här 
liksom personal på skolan 
och äldreboendet som hand-
lar lunchmat. 

Här finns nämligen bagu-
etter, färdiga sallader och 
färdiga middagsrätter.

– Butiken är viktig för 
Åsensbruk, understryker 
Rose-Marie.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Bygget av AS Cars 800 kvadratmeter stora bilhall på 
Västerråda går snabbt framåt. I torsdags förra veckan 
restes stommen och Gunnar och Alexander Wilhelms-
son, som driver företaget planerar att börja med det 
invändiga arbetet vid årsskiftet.

Här blir det bilhall för före-
tagets amerikanska veteran-
bilar, tvätt- och recondavdel-
ning för eget bruk, plus en del 
för uthyrning. 

– Vi har också förberett för 
att förlänga byggnaden om 
intresse finns för att hyra lo-
kaler, säger Alexander Wil-
helmsson.

Både han och pappa Gun-
nar uppskattar läget vid E 45 
och det kluster av företag, 
däribland många fordonsre-
laterade, som tar plats på 
Västerråda. Det skapar möj-
ligheter och kommer att öka 
flödet av besökare, tror de.

– Kommunens nya över-
siktsplanen bådar gott. Vår 
hall kommer att synas bra 
både när man kommer sö-
derifrån och norrifrån och så 
blir det fint med de trädplan-
teringar och gröna ytor som 
är planerade längs 45:an. Vi 

kommer också att börja med 
vårt utvändiga arbete så snart 
vi är färdiga med hallen. Det 
blir både gräs och asfalt, det 
ska bli snyggt, säger Gunnar.

Mycket av grovarbetet, 
både med grunden och med 
det kommande invändiga 
arbetet, gör Gunnar och 
Alexander själva.

– Det gör att vi klarar byg-
get till en rimlig kostnad. Nu 
är vår förhoppning att bli 
klara och få det slutbesiktigat 
så snart som möjligt. Vi hop-
pas kunna flytta in 1 mars, 
säger de.

I företagets fastighet på 
Kärragatan 19, där auktions-
hallen en gång var, kommer 
verkstaden fortsatt att finnas. 
En annan företagare kommer 
att hyra den del av gamla 
bilhallen som nu blir ledig.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Öppnar upp i nya lokaler

Från vänster: Josefin Dahlqvist, Jessica Asp och Annika Nordqvist ser fram emot flytten till nya större lokaler. 
Personal som saknas på bilden: Helena Asp, Agneta Jonsson, Carolina Nordberg och Helena Karlsson.

Jessicas Delikatesser kommer att öppna upp i nya totalrenoverade lokaler på Norra 
Kungsgatan i början av 2019. Förutom större arbets- och serveringsytor blir det en 
uteservering inne på gården och en utökning av cafédelen.

Hit till Smyrnas före detta second hand-lokal på Norra Kungsgatan går 
flytten i början av 2019. Då har lokalen totalrenoverats. Jessica Asp är 
mycket nöjd med de nya lokalerna.

Hjälper andra att må bättre

Christina Hagman är utbildad kognitiv samtalsterapeut och har mottagning på Sunlike i Rådahallen.

I dagarna har Christina 
Hagman öppnat upp en 
mottagning på Sunlike i 
Rådahallen. Hon är kog-
nitiv samtalsterapeut och 
riktar sig till enskilda, par 
och grupper.
Christina har medberoende, 
beroende, stress och relatio-
ner som specialitet. Hon 
menar att allt handlar om just 
relationer; både till sig själv 
och sekundärt till andra.

– De flesta konflikter man 
har med sig själv eller andra 
är att man upplever ett avvi-
sande, en separation eller 
övergivenhet. Man känner 
en rädsla för att bli avvisad, 
att hamna utanför på något 
vis. Detta sker i olika grader 
utifrån vilka upplevelser 
man haft i livet, förklarar 
Christina, som bor i Melle-
rud sedan tre år.

Christina gick en treårig 
utbildning till kognitiv sam-
talsterapeut i England i bör-
jan av 1990-talet och arbetat 
med detta sedan 1993. Där-
efter har hon gått ett flertal 
påbyggnadsutbildningar. 

Christina bodde i England 
under sex år och den första 
tiden arbetade hon som pro-
jektledare inom den interna-
tionella olje- och gasindu-
strin.

– Men att bara arbeta för 
en lön blev till slut otillfreds-
ställande för mig. Jag har 
alltid varit intresserad av hur 
jag själv fungerar och varför 
jag och andra människor rea-

– Det känns ljuvligt att kunna 
erbjuda en handikappanpas-
sad och trevlig lokal med bra 
ytor. Inredningen blir i sam-
ma stil som den vi har idag, 
vit basfärg med olika färger 
på möbler och tyger. Bland 
annat ska vi ha en loungedel 
i glada färger där man kan 
sitta och fika, berättar Jessica 
Asp, som startade upp före-
taget för fem år sedan.

Renoveringsarbetet i 
Smyrnas före detta lokal på 
Norra Kungsgatan drog 
igång i början av oktober. 
Smyrna har för övrigt kvar 
sin second hand-verksamhet 
i den intilliggande fastighe-
ten intill Närhälsans parke-
ring.

Bättre arbetsmiljö för per-
sonalen, några fler sittplatser 
för kunderna och handikapp-
anpassade toaletter samt 
ramper gör den nya lokalen 
betydligt mer lättillgänglig.

Uteservering
– Vi ska ha några ståbord 
längs fönstren ut mot gatan, 
uteserveringen på baksidan 
inne på gården är planerad 
för cirka 15-20 gäster. Det är 
så roligt att kunna erbjuda 
detta, utbrister Jessica leen-
de.

Hon kör vidare på sitt inar-

betade koncept, eventuellt 
kan det bli några nyheter. 
Cafédelen ska utvecklas med 
fler bakverk. Allt görs från 
grunden, även bakverken.

– Vi gör allt med hjärtat, 
understryker Jessica.

Personalen består förutom 
Jessica av Helena Asp, Ag-
neta Jonsson, Annika Nord-
qvist, Josefin Dahlqvist, 
Carolina Nordberg samt 
Jessicas mamma Majvor 
som ställer upp i vått och torrt 
vid behov. Helena Karlsson 
arbetstränar i företaget.

– Vi behöver vara såhär 
många eftersom vi har så 
mycket cateringverksamhet. 
Igår (se tisdag förra veckan) 
gjorde vi mat till 90 personer 
på Kulturbrukets sponsor-

kväll med Dick Harrison, 
konstaterar Jessica.

Jessicas Delikatesser, som 
de senaste tre åren huserat i 
en lokal på Storgatan, erbju-
der färdiga koncept vid cate-
ring, då ingår förutom maten 
även servering och porslin 
(finns till 250 personer). I 
lokalen finns sallader, pajer, 
piroger, smörgåsar, dagens 
lunch och diverse bakverk. 
En avdelning är fylld med 
exempelvis marmelader, 
praliner och kex – perfekt att 
ge bort. Presentkorgar kan 
beställas efter kundens öns-
kemål.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

En tillväxtenhet 
har skapats

Vi arbetar hårt för att 
Mellerud ska fortsätta 
växa genom näringsliv och 
invånare, därför har en ny 
enhet, ”Tillväxtenheten”, 
skapats under kommun-
styrelsen. 
En robust tillväxt är viktig 
för Mellerud så att vi har råd 
att utveckla våra kärnverk-
samheter, bidra till en bra 
samhällsutveckling genom 
bland annat attraktiva boen-
demiljöer, infrastruktur och 
idrott- och kulturmötesplat-
ser. 

Vi har som mål att öka 
befolkningen till 11 000 år 
2030 med siktet på att ha en 
förmåga att kunna bli 15 000 
invånare 2045. 

Enhetens uppdrag blir att 
bland annat stödja det lokala 
näringslivet och underlätta 
nyetableringar i kommunen. 
Vi ska arbeta med att få ännu 
tydligare och snabbare pro-
cesser i etableringsfrågorna. 
Enheten kommer att jobba 
strategiskt med att förbättra 
näringslivsklimatet i kom-
munen. Ett bra näringslivs-
klimat ger möjligheter till 
fler entreprenörer, nya före-
tag och därmed nya arbets-
tillfällen.

En stor del av kommunens 
mark är skogs- och lantbruk. 
Gröna näringar är viktiga för 
kommunens utveckling. 

Under sommaren hade vi 

rekordhöga nivåer av besö-
kare i kommunen. Turism är 
en viktig och växande näring 
i Mellerud som vi ska ta till-
vara på. Den spänner sig 
även över flera branscher 
såsom hotell, restaurang, 
logi och varuhandel. Därför 
känns utvecklingen av han-
delsplats Västerråda som en 
mycket väsentlig och viktig 
pusselbit för oss i Mellerud. 
Kultur, sport och rekreation 
är andra viktiga delar av nä-
ringen. Vi ska fortsätta att 
jobba med att öka turism och 
besöksnäringen i kommu-
nen. 

Tillväxtenheten ska han-
tera fysisk planering, mark- 
och exploateringsärenden, 
näringslivsutveckling, turis-
mutveckling, friluftslivut-
veckling samt myndighets-
frågor inom PBL och 
strandskydd.

Kommunen befinner sig i 
ett spännande läge där en ny 
helt digital översiktsplan nu 
är ute på samråd. Du tar väl 
en titt på vårt förslag till en 
ny översiktsplan!

En näringslivsstrategi ska 
revideras tillsammans med 
näringslivet under 2019. Jag 
ser fram emot dialogerna, 
tankarna och idéerna hur vi 
tillsammans skapar tillväxt i 
Mellerud.
 Sophia Vikström, 

kommunchef

gerar på saker som vi gör. Till 
exempel varför existerar 
våld och sexuella övergrepp 
i världen? förklarar Christi-
na.

Hon växte upp som anhö-
rig till missbrukare, vilket 
var en avgörande del i beslu-
tet att utbilda sig för att väg-
leda människor i att må 
bättre i sig själva.

Harmonisk människa
– En harmonisk människa 

ger harmoniska relationer. 
Men konflikter är ändå en del 
av livet som gör att man 
växer som människa och kan 
känna empati, understryker 
Christina. 

Vilka problem kan man ha 
när man besöker dig?

 Du kan till exempel känna 
dig stressad, upplever pro-
blem i någon relation, har 
ångest, är anhörig till miss-
brukare eller är beroende, 
men nykter, och vill komma 

vidare i livet. Det bästa är att 
höra av sig till mig och be-
rätta vad man behöver hjälp 
med, så gör vi en bedömning 
utifrån det, säger Christina.

Hon framhåller vikten av 
att dela med sig av sina tan-
kar istället för att hålla allt 
inom sig.

– För mig finns inga kon-
stiga problem, avslutar 
Christina.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se


