
NÄRINGSLIV
FRAMTIDSKOMMUNEN MELLERUD 
Onsdag 13 mars 2019

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

Vi bjuder på fika 

& lättare tilltugg

Leverantörer finns på plats, vedmaskinsdemo m.m.

Välkomna på vårvisning i Mellerud 
22-23 mars kl. 900-1600

Bra erbjudanden i butiken 
och på gården

Anders Kihlberg, Köpmannebro, satsar återigen inom oljebranschen, denna gången med en teknologi som ökar chansen att hitta olja och gas i Nordsjön. ”Detta är ett oerhört kraftfullt verktyg för att minska risken att 
borra fel i Nordsjön. Det kan liknas vid att kasta dart och samla tior hela tiden. Nu handlar det om att övertala oljebolagen att våga borra med den nya teknologin”, säger Anders. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Näringslivet bygger på samverkan, 
engagemang och gemenskap!

Marie Hörnlund är näringslivsutvecklare i Melleruds kommun.

Samverkan mellan kom-
muner, näringsliv, före-
tagsföreningar och fören-
ingslivet knyter samman 
tillväxt och ett gott före-
tagsklimat.
Efter Dalslands gemensam-
ma lokalisering kring rekry-
teringsbehoven inför Dals-
land kommer på besök i 
Stockholm har nu Arbetsför-
medlingen startat en pilot-
satsning med en Rekryte-
ringsguide där nu även 
Melleruds kommun deltar.

Rekryteringsguiden finns 
nu på kommunens hemsida 
under Näringsliv och arbete. 
Även samverkan kring nä-
ringsliv, skola, utbildning 
och kompetensutveckling, 
sommar- och praktikplatser 
både i privata näringslivet 
och inom kommunala tjäns-
ter fortsätter.  

Nu planeras en återträff på 
hemmaplan för deltagarna 
som deltog på Stockholmsre-
san för fortsatta samtal med 
regionala politiker. 

Kommunen har nu haft ett 

första dialogmöte med be-
söksnäringen som blev väl-
digt lyckat! Vi kommer att 
fortsätta med dialogträffarna 
för samverkan och att stärka 
besöksnäringen som är väl-
digt betydelsefullt för Mel-
leruds kommun. Flera pro-
jekt är på gång för att stärka 
service och besöksnäringen 
och det är väldigt viktigt att 
vi gemensamt marknadsför 
olika aktiviteter som görs i 
kommunen för att få fler be-
sökare till vårt vackra Mel-
lerud och Dalsland.

Nu släpper vi snart infor-
mationen kring Kanalyran 
5–7 juli! Här ser vi hur kom-
muninvånare, näringsliv och 
företagsföreningar sluter sig 
samman för att skapa tre 
fantastiska dagar tillsam-
mans! Vi kommer nu att 
sända ut information och 
bjuda in till informations-
möte för sponsorer och för-
eningar. Kontakta mig gärna 
direkt om ni vill sponsra och 
delta i Kanalyran eller få mer 
information kring dagarna.

Den 10 april är det dags för 
Arbetsmarknadsdag på Rå-
daskolan där vi välkomnar 
våra företagare i kommunen 
att presentera sina verksam-
heter för unga och vux-
na!  Genom att delta i mässan 
kan vi gemensamt bidra till 
inspiration och viktiga val till 
kommande studier och jobb 
möjligheter.

Melleruds kommun sam-
verkar med Nuntorp och den 
10 och 24 april kommer in-
tressanta seminarier kring 
livsmedelsstrategi och in-
tressanta föreläsare att pre-
senteras.

Näringslivsstrategin för 
Melleruds kommun kommer 
att göras under 2019. Nä-
ringslivet kommer genom 
olika träffar och workshops 
gemensamt att arbeta fram en 
näringslivsplan. Kommun-
styrelsens ordförande Mor-
gan E. Andersson kommer 
att bjuda in butiksägare och 
fastighetsägare kring centr-
um för ett gemensamt dialog-
möte. Kommunen kommer 

även att gå med i Svenska 
Stadskärnan inför vårt fort-
satta gemensamma arbete 
kring centrumutvecklingen. 

Ett led i att förbättra före-
tagsklimatet är att kommu-
nen nu kommer att genom-
föra Förenkla helt enkelt, en 
utbildning genom SKL – 
Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Melleruds kommuns che-
fer, medarbetare och politi-
ker kommer att genomföra 
utbildningen tillsammans 
med Åmåls kommun för att 
förbättra företagsklimatet 
och bidra till en större förstå-
else för företagens behov och 
att skapa ett tillitsfullt och 
långsiktigt samarbete mellan 
kommunen och det lokala 
näringslivet. Man ska även 
utveckla effektiva arbetsme-
toder för att förbättra områ-
den kring start, drift och ut-
veckling av företag. 

Flera och livskraftiga före-
tag är en förutsättning för 
utveckling i kommunen. Ut-
bildningen är i samverkan 

Mellerud intressant för företagsetableringar

Samhällsbyggnadschefen Magnus Olsson berättar att  målet är att bygga 
ut hela Sapphultsområdet norr om Västerråda.

Det finns ett flertal intres-
senter som vill satsa på 
företagsamhet i Mellerud. 
Det pågår diskussioner 
med flera stycken vad 
gäller tomter på Sapp-
hultsområdet, kontrakt 
beräknas bli skrivna inom 
en snar framtid.
Melleruds samhällsbygg-
nadschef Magnus Olsson 
berättar att detaljplanen för 
Sapphultsområdet norr om 
Västerråda varit ute på 
granskning. Målet är att fylla 
på området så att det växer 
norrut. Det finns medel i 
2019 års investeringsbudget 
för att utföra hela VA-arbetet 
i området. Även gator kom-
mer att göras, förutom asfal-
teringsarbetet.

– Målet är att bygga ut hela 
området, men eventuellt 
kommer vi att dela upp arbe-
tet i två etapper. Det finns 
flera intressenter som det 
pågår diskussioner med. 
Inget är klart ännu, men vi 
ska skriva kontrakt inom en 
snar framtid, berättar Olsson.

Det finns även intressenter 
för tomter längs E45, två 
stycken är redan sålda. Bland 
annat tomten mellan gruspla-
nen som Oscarssons Gräv & 
Entreprenad äger och Snick-
argatan. 

Fler vågar ta steget
– Mellerud är intressant för 
företagsetableringar. Nu ser 
vi en trend att fler vågar ta 
steget att förverkliga sina 
planer och det gör att fler vå-
gar satsa och investera i kom-
munen, konstaterar Olsson.

På området mellan Nor- Plankarta över Sapphultsområdet norr om Västerråda. Det aktuella planområdet omfattar cirka 23,6 hektar.

med Västra Götalandsregio-
nen och Fyrbodals Kommu-
nalförbund som bidrar till 
genomförandet för att stödja 
företagsklimatet i Fyrbodal.

Under 2019 kommer två 
markområden för nya etable-
ringar att finnas centralt i 
Mellerud; Västerråda där 
även nya köpcentrumet kom-
mer att invigas under hösten 
och Sapphult som ligger 
bakom Västerråda.

Kommunen har även köpt 
in markområde kring Bråna 
Sjöskog mot Vita Sannar.

Nu har näringslivet en 
egen facebooksida, Närings-

liv Melleruds kommun, för 
att kunna förmedla aktuell 
information till näringslivet 
och andra intressenter. Gilla 
och sprid gärna informatio-
nen vidare!

Det är mycket som är på 
gång i kommunen och det är 
fantastiskt roligt att se hur 
samverkan, engagemang och 
gemenskap utvecklar före-
tagsklimatet och tillväxten i 
kommunen!

Marie Hörnlund, 
näringslivsutvecklare och 

marknadsföringsansvarig i 
Melleruds kommun
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Melleruds kommun Västra Götalands län

SAMRÅDSHANDLING

Plan- och byggenheten

Upprättad: Juni 2018 Reviderad: Oktober 2018

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör

Filip Björndahl
Bygglovsingenjör

Godkännande

BN
Godkännande

KS
Antagande

KF
Laga kraft

KF

Till planen hör:
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Gransknigsutlåtande
Geoteknisk undersökning
Arkeologisk undersökning
Naturvärdesinventering Riskutredning (Västerråda)

Trafikbullerutredning

Samrådsredogörelse

Miljötekniks markundersökning
Dagvattenutredning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  PBL 4 kap 5 § 2

IndustrigataGATA1

ParkPARK

Park, i vilken utfart får ordnasPARK1

NaturområdeNATUR

Naturområde, i vilken utfart får ordnasNATUR1

Kvartersmark ,  PBL 4 kap 5 § 3

TransformatorstationE1

PumpstationE2

DrivmedelsförsäljningG

Detaljhandel utom handel med livsmedelH1

KontorK

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

träd1 Träd får inte fällas,  PBL 4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högst 50% av fastighetsarean får bebyggas,  PBL 4 kap 11 § 1

e2 Lägsta nockhöjd är 6 meter ,  PBL 4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  PBL 4 kap 11 § 1

0.0 Högsta nockhöjd i meter ,  PBL 4 kap 11 § 1

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 3000 kvadratmeter och största

fastighetsstorlek är 5500 kvadratmeter,  PBL 4 kap 18 §

Utförande
b1 Huvudentréer, utrymningsvägar och friskluftsintag för ventilation får

inte placeras mot E45,  PBL 4 kap 16 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  PBL 4 kap 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  PBL 4 kap 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  PBL 4 kap 6 §

l1 Markreservat för allmännyttig luftledning,  PBL 4 kap 6 §

Upplysningar
Detaljplanen är framtagen med stöd av Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)

Skala: 

160100 200200 Meter40 60 80 180120 140

1:2000 (A1) 1:4000 (A3)

GENERELLA EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERMARK
· Källare får inte finnas, PBL 4 kap 16 § 1

· Lägsta överkant på översvämningstålig grundmur eller bottenplatta ska vara 0,5 meter över
gatunivå, PBL 4 kap 16 §  1

· Dagvatten ska fördröjas på egen fastighet, PBL 4 kap 12 § 1

· Minst 20% av fastighetsarean ska utföras med vattengenomsläppligt material, PBL 4 kap § 10

N

S

dalsskolan och E45 finns det 
också tomter som har intres-
senter.

– Närheten till E45 plus att 
hela området är under ut-
veckling lockar många, men 
inga avtal är skrivna ännu, 
säger Olsson.

I år görs Snickargatan, från 
Parkgatan till Holmsgatan, i 
ordning. Det ska bli dubbel-
riktad gata från Parkgatan, 
förbi Nordalsskolan, ut på 
Snickargatan och vidare till 
E45. Det blir ett vänster-
svängfält på E45, för infart 
till Snickargatan.

För trafiksäkerhetens skull 
leds gångtrafiken vid skolan 
till gångbron vid norra ron-
dellen. Busshållsplatsen vid 
skolan görs om och det ska 
sättas upp heldraget staket 
hela vägen förbi skolområdet 
och längs Snickargatan.

Knyta samman
– Vi ska knyta samman torget 
och Västerråda. Pengar finns 
avsatt till en utredning om 
hur vi ska gå till väga. Kom-

munens vilja är att få till en 
helhetslösning, framhåller 
Olsson.

Han berättar vidare att det 
finns intresse att etablera sig 
i östra industriområdet, vid 
Hellbergs och Emballator. 
Kommunen har några tomter 
som det finns intressenter till.

Vad gäller kvarteret Ugg-
lan ska detaljplanen beslutas 
i vår. Även här finns intres-
senter som har planer för 
området, framför allt bygg-
nation av bostäder. Kommu-
nen har dessutom sålt en tomt  
(kvarteret Uranus) på Änge-
näs till Mabentho AB. 

– Där finns sju färdiga 
tomter. Vi kommer att ta be-
slut om vad vi ska bygga där 
efter sommaren. Vi har två 
alternativ; antingen fortsätta 
bygga parhusprojektet eller 
villor för försäljning, säger 
Benny Mattsson, Mabentho 
AB.
 Susanne Emanuelsson

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

Välkommen till nya facebooksidan 

Näringsliv Melleruds kommun
Här kan du följa aktuell näringslivsinformation, företagsbesök, aktuella 

händelser, nyheter som berör företag, inbjudan till möten för företag och 

föreningar, dela andra kommuners och organisationers evenemang.

Starta din  
egen tradition.
 Privatleasa en A-Klass från  2.995  kr/mån*
 Läs mer på  mercedes-benz.se/privatleasing

                                  Mercedes-Benz Privatleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF), 36 mån, total körsträcka 3.000 mil, månadshyra inkl. moms och service. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl.  
                             moms per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustning lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt  
                       slitage samt för uppläggnings- och admin.avgift. Kostnad for bilförsäkring tillkommer. Med reservation for sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra.  
                   Bränsledeklaration blandad körning enl. NEDC 2.0: 5,5 l/100 km, CO2 127 g/km. Miljöklass Euro 6-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat  
              fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

Anders Andersson
073-944 47 54

Camilla Andersson Hecktor
072-050 93 31

Annelie Carlsson
072-050 93 32

www.4klovern.se
För oss är ekonomi och juridik naturligt

Fyrklövern+Brålanda=Sant!
Vi är glada ekonomer och jordnära jurister. Vi hjälper människor att 
starta och driva lönsamma företag på bästa sätt. För oss är ekonomi 
och juridik naturligt. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer. 

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
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Tomma affärslokaler i centrum fylls
Det händer saker när det 
gäller tomma butiksloka-
ler i centrum. För sex av 
lokalerna vid torget och 
på Storgatan finns det 
nya planer från och med i 
vår och på PD Lundgrens-
gatan öppnar en Bed & 
Breakfast i juni.
Enligt Melleruds Bostäder 
som äger huset där Nya Kon-
ditoriet fanns är en intressent 
i konditoribranschen på 
gång. Denne ska inom kort 
starta sitt bolag och man har 
förhoppningar om att verk-
samheten kan komma igång 
under våren.

I Parfymeri Alexandras 
före detta lokal vid torget 
etablerar sig en golvfirma 
från Brålanda. I lokalen 
kommer ett showroom att 

öppnas under våren, medde-
lar fastighetsägaren Mats 
Sörenssen. I fastigheten 
finns ytterligare en butikslo-
kal som fortfarande är ledig.

I kommunhusets hörnlo-
kal, där smyckesaffären tidi-
gare fanns kommer en spel-
butik med tillhörande café att 
öppnas, meddelar kommu-
nens fastighetschef Peter 
Mossberg.

Lilla gula huset bredvid 
restaurang Vågen har intres-
senter som är på väg in under 
våren kan fastighetsägaren 
Ann-Sofie Bachalan berätta. 
Ännu är det inte officiellt 
vilken verksamhet som kom-
mer att finnas där.

I det andra gula huset, på 
bakgården, har en frisör tagit 
plats och ännu en verksamhet 
med anknytning till detta 

kommer att flytta in i den 
lokalen under våren.

Enligt Fastighetsfabriken, 
som i dagsläget har tre tomma 
lokaler på Storgatan, finns 
det många intressenter till 
Handelsbankens före detta 
lokal, men hittills har ingen 
av dem klarat kreditpröv-
ningen, meddelar man. 

I före detta Blüchers lokal 
kommer en antikvitets- och 
heminredningsbutik att öpp-
na under våren.

På P.D Lundgrensgatan, i 
det gula trähuset där andra-
handsbutiken 7:an tidigare 
höll till, renoveras det och i 
juni öppnar där en Bed & 
Breakfast.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
Bakom dessa fönster kommer enligt planerna en antikvitets- och inredningsbutik att öppnas.

Det blir snart liv och rörelse bakom dessa rutor när en spelbutik med 
café flyttar in.

Centrumutvecklingen 
är av strategisk betydelse

Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson kommer att träffa 
köpmän och fastighetsägare i april, för en dialog om framtidens centrum.

– För Melleruds kommun 
är centrumutvecklingen 
av strategisk betydelse. 
Jag ska träffa fastighetsä-
gare och köpmän i början 
av april, säger Morgan E 
Andersson (C), kommun-
styrelsen ordförande.
Han konstaterar att det är 
oroande med tomma lokaler 
i centrum, men att detta inte 
har något att göra med det 
nya köpcentret.

– Nej, det har andra för-
tecken, såsom konkurrensen 
av e-handeln som växer så 
det knakar. Men så har vi 
molino.se som drivs av Petra 
Andersson, ett exempel på 
ett fantastiskt samarbete 
mellan e-handel och detalj-
handel, framhåller Anders-
son.

Den 4 april kommer han att 
träffa köpmännen och fastig-
hetsägarna runt torget, var 
för sig, för en dialog om hur 

de vill se framtidens centrum.
– Jag vill lyssna av deras 

åsikter och förmedla köp-
männens önskemål till fast-
ighetsägarna, menar Anders-
son.

Coop-fastigheten vid tor-
get kommer att stå tom när 
butiken flyttar till köpcentret 
i höst. Fastigheten ägs av 
Coop själva och frågan om 
vad som händer med bygg-
naden är oklar. 

Det är viktigt att fylla 

tomma lokaler med kommer-
siell verksamhet. Ett lyckat 
exempel är före detta Smyck-
abutiken i hörnet vid torget. 
Här ska det öppnas en spel-
butik med café.

– Jag behöver uppdatera 
mig om de gamla planerna 
och undersökningen ”Tyck 
till om torget”. Jag vet att det 
kom in många intressanta 
förslag. Men jag har suttit på 
min post i två månader och 
behöver sätta mig in i detta. 

Vilka är de hetaste yrkena i Västra Götaland?
I Västra Götalands län ska-
pas det många nya jobb 
under året. Arbetsmark-
naden är hetast inom bygg 
och anläggning, teknik, 
data och it, pedagogiska 
yrken samt hälso- och 
sjukvård.  
Arbetsförmedlingens senas-
te prognos visar på en fortsatt 
stark arbetsmarknad i Västra 
Götaland och i år väntas  
11 500 nya jobb i länet.  
I februari publicerade Ar-
betsförmedlingen den läns-

vis nedbrutna rapporten 
Jobbmöjligheter med färsk 
information om yrken med 
bäst chans till jobb i länet 
under 2019.

 – Under 2010-talet har det 
redan skapats fler jobb än 
någonsin tidigare under ett 
enskilt årtionde. En stor ef-
terfrågan på kompetens bi-
drar till goda jobbmöjlighe-
ter i fler än tre av fyra yrken 
i Västra Götalands län som 
Arbetsförmedlingen gör be-
dömning på, säger Sandra 

Offesson, analytiker på myn-
digheten.

Många branscher har länge 
haft svårt att rekrytera arbets-
kraft och därmed finns goda 
möjligheter även för nya på 
arbetsmarknaden att snabbt 
komma in i arbetslivet. Här 
har högskoleutbildade, men 
även de med yrkesutbildning 
extra goda jobbmöjligheter.

 – En gymnasial utbildning 
är ofta ett grundkrav för att 
få ett jobb och det kommer 
att vara centralt även i fram-

tiden. Det är därför viktigt att 
slutföra sina gymnasiala 
studier, säger Sandra Offes-
son.  

Att gå klart gymnasiet är 
mer betydelsefullt än valet av 
program. Efter en gymnasie-
utbildning finns det bra möj-
ligheter att få en anställning 
i många olika yrkesområden; 
till exempel inom hotell, 
restaurang, bygg, vård och 
industri.

Urval av yrken med goda 
jobbmöjligheter direkt ef-

ter en yrkesutbildning:
- Anläggningsarbetare
- Betongarbetare
- Industrielektriker
- Kockar och kallskänkor
- Medicinsk sekreterare
- Motorfordonsmekaniker
- Murare
- Målare
- Undersköterskor
- VVS-montörer
 Urval av yrken med goda 

jobbmöjligheter direkt ef-
ter universitet/högskola:

- Barnmorskor

- Civilingenjörsyrken och 
ingenjörsyrken (inom bygg 
och anläggning, maskintek-
nik, elektroteknik samt lo-
gistik och produktion)

- Fysioterapeuter
- Förskollärare
- Grundutbildade sjukskö-

terskor
- Lärare i yrkesämnen
- Mjukvaru- och systemut-

vecklare
- Socialsekreterare
- Systemförvaltare
- Tandläkare

Så mötet med köpmän och 
fastighetsägare är mycket 
viktigt, alla ska ges möjlighet 
att ge sin syn på hur centrum 

ska utvecklas, framhåller 
Andersson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Under våren öppnas, om allt går enligt planerna, konditoriet upp igen, 
i ny regi.

Här håller en golvfirma från Brålanda på att flytta in. Ett showroom 
öppnas i vår.
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ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

HAR DU EN BRA 
PASSIONS-
FÖRSÄKRING?
Ta hand om det som är viktigt för dig. Kontakta oss som är lokalt förankrade med stort 
engagemang och full koll på försäkringsfrågor för företag och lantbruk. 

Maria Hållö, Dahn Åberg, Andréa Persson, Johan Jolemark och Anders Staxäng.0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00  www.dina.se/vast   

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

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 
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50-60 arbetstillfällen
Melleruds Handels sats-
ning på Västerråda inne-
bär ett stort antal arbets-
tillfällen i kommunen. Det 
handlar om minst 50-60 
arbetstillfällen.
När köpcentret öppnar i slu-
tet av oktober kommer man 
att ha rekryterat ett stort antal 
personer till de verksamheter 
som hyr lokaler i fastigheten.

– Det blir minst 50-60 ar-
betstillfällen – lågt räknat. Vi 
har cirka 2 000 kvadratmeter 
kvar att hyra ut av totalt  
10 000 kvadratmeter, konsta-
terar Ingmar Johansson, ut-
hyrningsansvarig på Melle-
ruds Handel.

– Vi behöver cirka 30 med-
arbetare inklusive lednings-
gruppen och butikschefen 
Maria Fredriksson. Så vi 

behöver nyrekrytera 20-25 
personer inledningsvis, det 
börjar vi med under försom-
maren. Många har redan 
börjat höra av sig, det är ro-
ligt. Det är ett jätteavtryck vi 
gör i Dalsland med denna 
butiken, konstaterar Fredrik 
Fast, regionchef för Coop 
som bygger en 3 000 kvadrat-
meter stor butik.

När det gäller den andra 
stora hyresgästen, Dollar-
store, handlar det om tio or-
dinarie personal plus tre-fyra 
extrapersonal.

– Vi kommer att börja re-
krytera personal i maj. Vi ser 
fram emot att öppna i Mel-
lerud, säger Fredrik Holm-
ström, etableringschef Dol-
larstore.

Butiken kommer att om-

fatta 2 700 kvadratmeter 
butiksyta och 300 kvadrat-
meter yta för lager och per-
sonalytor.

Kanya Tipmung, Melle-
rud, öppnar restaurang med 
thaimat, husmanskost samt 
café i en lokal på 350 kva-
dratmeter. 

Sibylla öppnar hamburger-
bar i en 250 kvadratmeter 
stor lokal. Båda verksamhe-
terna ger möjlighet till drive-
in-beställningar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Melleruds Handel 
ägs till lika delar av Orvelin 
Gruppen och Konsumentför-
eningen Bohuslän-Älvsborg.

Klart med en restaurang till
När Melleruds Handel 
(köpcentret på Västerrå-
da)  öppnar i oktober 2019 
är det stor premiär för den 
nya Sibyllarestaurangen i 
Mellerud. 
Sibyllakedjan blir därmed 
först ut bland de ledande fast 
food-aktörerna att etablera 
sig på orten och franchiseta-
garna Lina och Jack Assia 
har förhoppningar om att 
kunna dra nytta av den unika 
positionen vid E 45 och väg 
166.

– Vi blir ju lite ensamma 
herrar på täppan i vårt seg-
ment och det gör att vi ser 
väldigt positivt på både orten 
i sig och läget vid handels-
platsen. Vi tror att vi kommer 
att kunna locka till oss både 

trafikanter från vägen och de 
som bor här på orten, säger 
Lina Assia.

Nya arbetstillfällen
Restaurangen i Mellerud 
kommer att ha en total yta på 
cirka 250 kvadratmeter och 
72 sittplatser i serveringen. 
Här finns även en drive in-
lucka för de som vill handla 
direkt från bilen. 

– Dessutom kommer vi att 
ha en uteservering i direkt 
anslutning till restaurangen, 
säger Lina. 

Utseende- och inrednings-
mässigt följer restaurangen 
Sibyllakedjans nya profil och 
den som fortfarande förknip-
par Sibylla med mer traditio-
nella gatukök kommer att bli 
förvånad.

Etableringen innebär ock-
så att Mellerud tillförs nya 
arbetstillfällen och totalt 
kommer Lina och Jack att ha 
cirka tio anställda på deltid 
eller timmar. De kommer 
själva att arbeta full tid i res-
taurangen och vara operativa 
i verksamheten. 

– Jag tror det är bra att själv 
vara operativ så mycket det 
bara går. Vi sätter alltid gäs-
terna i fokus och vi vill skapa 
bra relation till melleruds-
borna, säger Lina. 

– Detta är en viktig del i vår 
strategi att locka folk till 
Mellerud. Nu har vi asiatiskt, 
husmanskost, café och en 
hamburgerrestaurang i köp-
centret, konstaterar Ingmar 
Johansson, uthyrningsan-
svarig på Melleruds Handel.

Bygget av köpcentret fortsätter inomhus
Hittills har halva jobbet utförts med det nya köpcentret. Här syns Coops blivande butiksyta, där innerväggarna är uppe. Förra veckan var slipningen av betonggolvet klar liksom arbetet med ventilationen.

Köpcentret på Västerråda 
fortsätter att växa fram, 
men nu sker arbetet mes-
tadels inomhus. Vi har 
träffat Skanskas produk-
tionschef Erik Carlsson, 
som visar runt på den 
gigantiska arbetsplatsen.
– Tidsmässigt har vi gjort 
halva jobbet. Det innebär att 
taket är tätt och den 12 000 
kvadratmeter stora betong-
plattan ska färdiggjutas 20-
21 mars. Vi är i full gång med 

innerväggar till butikerna 
och vi drar vatten, el och 
ventilation, berättar Erik.

Arbetet startade med 
Coops butiksdel på 3 000 
kvadratmeter, där blev venti-
lationsarbetet klart tisdag 
förra veckan. Här är samtliga 
innerväggar (tonat vita) uppe 
och betonggolvet slipades 
klart förra veckan.

– Det gör vi för att få mer 
liv i golvet. Vi slipar den 
översta ytan som är grå för 

Skiljeväggarna  mellan butikerna håller på att komma på plats.

En nio meter hög cistern ska vattnet till köpcentrets sprinklersystem 
att förvaras.

att ta fram de grövre stenarna. 
Vi håller tidsplanen och ska 
ha en överlämning till Coop 
direkt efter midsommar, då 
färdigställer de butiken själ-
va, förklarar Erik.

Förutom de stora butikerna 
Coop och Dollarstore finns 
det plats för tio butiksytor, en 
frisör, två restauranger plus 
en yta som det ännu inte är 
bestämt vad den ska använ-
das till.

I genomsnitt sysselsätter 
arbetsplatsen ett 40-tal per-
soner dagligen. Skanska har 
själva åtta man på plats, va-
rav fem bor i Dalsland. 

Två stycken pumpar till 
sprinklersystemet står in-
plastade i Skanskas lagerlo-
kal. De kommer att drivas 
med diesel och påverkas 
alltså inte vid eventuella 
strömavbrott. En av pum-
parna är en reservpump.

Pumpen skall sitta i bygg-
naden som sitter ihop med 
den nio meter höga cistern/
sprinklertank som är belägen 

i norra delen av området. Vid 
brand pumpar den vatten i 
250-millimeters ledningar 
till fastigheten.

Erik visar även lokalerna 
bakom chark- och mejeriav-
delningarna som ska inne-
hålla Coops lager, två kontor, 
omklädningsrum, personal-

rum och vilorum. Innanför 
entrén vid sydöstra gaveln 
har man börjat sätta upp bu-
tiksskiljande väggar. Ut mot 
gången får butikerna glas-
väggar. Ut mot E45 kommer 
restaurangerna att vara be-
lägna, båda med drive-th-
rough-möjligheter.

Det planeras även ett stort 
torg i mitten med så kallade 
popup-butiker. Här sätts 
enkla skiljeväggar upp för 
två-tre småbutiker som kan 
vara öppna tillfälligt.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Betongplattan på 12 000 kvadratmeter beräknas vara färdiggjuten 10-21 mars, taket är redan klart för hela fastigheten. Det blir tio butiksytor, en frisör, två restauranger samt de stora 
butikerna Coop och Dollarstore. En yta är det dock oklart vad den ska fyllas med. Det planeras även ett stort torg med ”popup-butiker”, det vill säga småbutiker som kan vara här tillfälligt. 

I den norra delen av fastigheten kommer Dollarstore att ha 3 000 kvadratmeter.Telefonen ringer hela tiden för Skanskas produktionschef Erik Carlsson. Bakom honom syns ytorna som ska 
armeras för de två restaurangerna.

Lägger ut 6 000 ton makadam
Markarbetet vid köp-
centret pågår för fullt. 
Inomhus går det åt 6 000 
ton makadam. Utomhus 
handlar det om 24 000 
kvadratmeter asfaltsytor, 
2 000 kvadratmeter plat-
tor och 6 000 kvadratme-
ter gräsmattor. 
Underentreprenören Oscars-
sons Mark & Entreprenad 
står för allt markarbete. Som 
inledning drogs VA-ledning-
arna om, de lades för 40 år 
sedan och skulle ligga under 
köpcentret om de inte flytta-
des. Cirka 400 meter VA-
stam har lagts om så att den 
istället går runt byggnaden.

– Jag minns det så väl. Jag 
var 17 år och körde moped 
till jobbet som praktikant där 
jag var med och kopplade 
rören. På den tiden fanns 
ingenting på Västerråda. Jag 
minns att Televerket köpte en 
tomt och byggde på den, det 
är lokalerna där Tendenz låg 
tills nyligen, säger Lennart 
Oscarsson, platschef.

Underentreprenörer
Nu ser allt annorlunda ut på 
Västerråda, ett område där 
ett stort antal företag etable-
rat sig genom åren och ett  

12 000 kvadratmeter stort 
köpcenter innebär arbete för 
ett flertal lokala underentre-
prenörer.

– Vi har fyra-fem egna 
gubbar på plats plus att vi 
köper in lastbilstransporter-
na. Vi har ett gäng inne och 
ett gäng utomhus, förklarar 
Christian Nielsen, vd Os-
carssons Mark & Entrepre-
nad.

Hela ytterskalet har levere-
rats av Brålanda Industri, det 
handlar om 300 ton stålkon-
struktioner.

– För oss innebär bygget 
sex årsarbeten, säger Leif 
Broberg, företagets vd.

Man har levererat 13 000 
kvadratmeter takplåt, 110 
stålfackverk (takstolar) med 
upp till 26 meters spännvidd 
samt pelare.

– Vi har köpt in socklarna 
från Örs Cementgjuteri. 
Sockeln är 1400 millimeter 
hög och 320 millimeter tjock 
och den går runt hela fastig-
heten, så det blir också några 
ton, säger Leif Broberg.

6 000 ton makadam
Markarbetet inleddes med 
grundberedning av de 12 000 
kvadratmeterna, schaktning 

av ytan samt grävning för 
avlopp, dränering och vatten. 
Ytan täcks med 15 centime-
ter makadam inför gjutning-
en. Totalt går det åt 6 000 ton.

Inför asfalteringen utom-
hus fylls det på med 30 000 
ton bergkross.

– Vi jobbar på totalt 44 000 
kvadratmeter för köpcentret, 
bland annat 24 000 kvadrat-
meter asfaltsytor, 2 000 kva-
dratmeter plattläggning och 
gräsmatta på 6 000 kvadrat-
meter. Det ska bli 420 parke-
ringsplatser, förklarar Len-
nart Oscarsson.

Det blir p-platser både i 
den södra änden mot 166:an, 
längs E45 samt på en yta norr 
om byggnaden.

Hårdgörs med bergkross
För tillfället schaktar och 
grusar man upp för parke-
ringarna, gräver för dag-
vattenbrunnar och ledningar 
till sprinklertanken. Ytorna 
hårdgörs sedan med berg-
kross. Samtidigt läggs maka-
dam ut i Dollarstores butik i 
norra änden av fastigheten. 
Där ska golvet gjutas senare 
i mars månad.

– Vi ska vara helt klar 
vecka 37, då är det dags för 

Christian Nielsen, vd och Lennart Oscarsson, platschef med en gräv-
maskin i bakgrunden som schaktar inför asfalteringen av p-platserna.

I norra delen av fastigheten ska det snart gjutas golv i Dollarstores blivande butik. Här syns Niklas Sundén 
kratta makadamen jämn och fin, medan Jarno Taponen sköter grävmaskinen.

slutbesiktning, förklarar 
Christian Nielsen.

– Det är roligt att vara i 
Mellerud, annars jobbar vi 
mest i Trestadsområdet. Vi 
träffar många som har frågor 
om köpcentret, säger Len-
nart Oscarsson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vad tycker du om det nya köpcentret?

Glenn Nordling, Mellerud:
– Jag tror det kan vara posi-
tivt för kommunen, men det 
hänger på vilka butiker som 
kommer hit. Positivt är också 
köpcentrets strategiska läge 
mellan Åmål/Säffle och 
Trollhättan, dessutom pas-
serar det mycket bilar på 

E45. Men det är också viktigt 
att locka fler företag som vill 
etablera sig i centrum så vi 
inte får fler tomma lokaler, då 
dör ju centrum ut. Det är 
viktigt att det blir butiker i 
lokalerna, för handelns skull. 
Jag önskar att det kommer en 
stor musikaffär!

Jouni Koskeleinen, Melle-
rud:
– Jag ställer mig positiv till 
köpcentret, men jag tror att 
folk kommer att vara nyfikna 
och gå dit mest i början efter 
att man öppnat. Efter en tid 
tror jag att lokalbefolkningen 
kommer att handla i centrum 
igen. Det kommer jag att 
göra iallafall. Det är viktigt 
för centrumhandlarna att tala 
om att de finns. Jag tycker 
torget borde bli roligare, var-

för inte en liten stationär 
scen? Några soffor till så folk 
kan sitta ner. Det är trevligt 
med torghandel, nu har vi ju 
fiskbilen, blommor och klä-
der som säljs där. Men jag har 
hört att det är dyrt att hyra 
plats på torget, det skulle bli 
fler som stod på torget om 
hyran vore lägre. Jag skulle 
önska att en butik med tek-
nikprylar kom hit, typ Audio 
Video. Jag tror många saknar 
det.

Satu Mathlin, Mellerud:
– Jag blev jätteglad när jag 
fick höra att det skulle byg-
gas ett köpcenter, det är po-
sitivt för Mellerud. Jag är 
jätteintresserad av att handla 
i den stora Coop-butiken. 
Det är ju många som passerar 
Mellerud på E45 och jag tror 
köpcentret kommer att gå bra 
med tanke på läget. Samti-
digt är jag lite orolig över vad 
som händer med affärerna i 
centrum, jag vill ju inte att 

torget ska försvinna. Man 
måste handla lokalt så att 
butikerna vid torget inte dör 
ut. Men allting finns ju inte 
här och då måste man åka till 
stan. Det gäller att butikerna 
håller bra priser och har ett 
bra utbud, konkurrensen är ju 
hård med e-handeln också. 
Jag skulle önska att Lindex 
öppnar i köpcentret, där är 
bra att handla för hela famil-
jen.

Susanne Karlsson, Melle-
rud:
– Jag tycker att det är bra för 
Mellerud att expandera med 
ett köpcenter, det är trevligt 
när det händer något i byg-
den. Men det är också viktigt 
att centrumhandeln lever 
kvar och fungerar. Det är 
viktigt att ha en torghandel 
för bygden, jag försöker all-
tid handla på hemmaplan. 
Risken finns ju att folk stan-
nar till vid köpcentret och 
inte åker in till centrum. Det 

beror på vilken typ av butiker 
som ska in i köpcentret också, 
så att de inte konkurrerar ut 
de befintliga. Jag tycker det 
är viktigt att butikerna i Mel-
lerud håller nere priserna. 
Matpriserna är bra här, vi har 
ju många matbutiker att välja 
mellan och jag hoppas att de 
blir kvar när det kommer en 
stor Coop-butik. Det vore 
roligt om det kom en HM-
eller Lindexbutik, jag saknar 
sådana butiker i Mellerud.

Bolagets namn Bolagets verksamhet
AB Kreativ Försäljning i Sverige Konsultverksamhet främst inom bemanningsbranschen avseende organisation och personaladmi-

nistration samt utöva handel med produkter relaterade till inredning för dagligvaruhandeln och 
fackhandeln.

AB Rosenhill Gård Avel och uppfödning av travhästar.

AC&CA Bygg AB Byggnation, renovering, om- och tillbyggnad av bostadshus och andra byggnader. 

Bo-Göran Andersson Förvaltnings AB Bolaget ska äga och förvalta aktier.

Dalslands Digitaltjänst AB Konsultverksamhet och tjänster inom IT, fotografering, musikverksamhet.

Eventles AB Catering och eventorganisering.

Gärdseruds Holding AB Bolaget ska äga och förvalta aktier.

HH Fastighetspartner AB Försäljning av nyproducerade styckehus. I verksamheten ingår även förvaltning av fastigheter och 
tomter.

Hilmerdal AB Bolaget ska bedriva djurskötsel, fodertillverkning och spannmålshandel.

JME i Väst AB Bolaget ska bedriva entreprenad inom gräv och byggbranschen.

Johan Engqvist Fastigheter AB Uthyrningsverksamhet av fastigheter, stugor och lägenheter.

Jon’s Alltjänst AB Byggnads och anläggningsarbetare och transport.

JULI Transporter AB Bolaget ska bedriva transporter, köp och försäljning av bilar.

Kaewmadotter AB Aktiebolaget ska bedriva restaurang.

Klara gränser AB Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag samt bedriva konsulterande rådgiv-
ning inom fastighetsrätt och lantmäteriteknik.

Melleruds Golf AB Drift och underhåll av golfbana, uthyrning av gräsvårdsmaskiner, uthyrning av rum, golfverksamhet.

Millnod AB Utveckla, tillverka, programmera, försälja, installera och underhålla tjänster, samt driva teknisk platt-
form inom IoT. Bolaget skall förvalta och licensiera immateriella rättigheter, idka konsultation inom 
teknik för trådlös kommunikation samt importera och exportera produkter och mjukvara inom IoT.

Molino Interiör Aktiebolag E-handelsbolag med inriktning mot produkter för hemmet, konsultverksamhet inom byggnation, 
uthyrning av personal.

Muggeruds Industriservice AB Jord och skogsbruk, mekanisk och träteknisk konstruktion, produktion, konsultation, industriservice 
och reparationer. Handel med värdepapper.

Nielsen Oscarssons Fastigheter 2 AB Bolaget ska äga och förvalta fast egendom.

Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB Bolaget ska äga och förvalta fast egendom.

Nuntorp Mjölk AB Bolaget skall driva mjölkproduktion.

Nuntorps Gårds Bistro AB Restaurang, catering och konferens.

Sands Fiber & Markentreprenad AB Utföra mark- och grundarbeten, fiberinstallation, byggverksamhet och maskinuthyrning samt 
bedriva handel med aktier.

Scandbil AB Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning, import och export av begagnade bilar samt sälja därtill 
tillhörande tilläggstjänster och produkter.

Svenska Glaslösningar AB Glas- och fönsterreparationer, reparation och byte av fordonsglas, diverse svetsningsarbeten såsom 
reparationer, nytillverkning och legosvetsning.

Tim Eriksson EL AB Konsulttjänster inom elinstallationer.

Yield Retail Mellerud AB Bensinstationsverksamhet.

Ziqo AB Konsultationer inom on-line entertainment, e-sport.

100 Thingz4U AB Detaljhandel, främst på internet, företrädesvis med hem- och trädgårdsartiklar, hobbymaterial, 
sport- och fritidsartiklar, husdjursartiklar, leksaker och barnartiklar.

AdMiror AdMiror är en tjänst som förenklar affiliatemarknadsföring för både privatpersoner och företag samt 
ordnar en effektivare e- handel.

Alexander Salén Entreprenad Uthyrning av mig själv som maskinist.

Allfix Lovelia Rengöra och underhålla hus, lägenheter och företag.

Brorsons Motorsport Partihandel med uttjänta fordon, allmän service samt plåt-, lack och glasreparationer av motorfordon.

by ElinH Skönhetsvårdstjänster främst inom manikyr och nagelförlängning. Verksamheten erbjuder även 
tjänster inom styling, makeup och håruppsättningar.

Ervings Gräv Gräv & Schakt.

Gustafsson Svets&Lantbruk Svetsarbeten åt andra företag i både egna lokaler och ute hos andra uppdragsgivare. Lantbruk med 
spannmålsodling. Skogsbruk.

HQ VVS & ALLTJÄNST Bolaget skall bedriva byggverksamhet inom byggsnickeri, byggnadsmåleri, rörmokeri, transport-
service.

Nose Work Dalsland/Maria Ihrén Hundägarutbildning.

Pomb Säljer månadslådor med bindor och tamponger, snacks, böcker, hjälp mot smärtan, kosttillskott och 
hygienprodukter.

Wallin Bråna Lantbruk Lantbruk, spannmål, skog, fjäderfä.

Karl & Karl Handelsbolag Mediakonsulter inom film och fotografering.

Sa Vi Fika Handelsbolag Café.

Nystartade bolag i Melleruds kommun perioden 1/3 2018 till 1/3 2019:

www.mellerudsnyheter.se
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Branddörrar | Säkerhetsdörrar | Brandskjutportar

www.dackteam.se

Öppet mån-fre 7.00-17.00

Tel. 0530-101 77

Prisexempel: 
195/65R15 91V 919 kr/st
205/55R16 91V 971 kr/st
225/45R17 94V 1103 kr/st

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

Gäller till 29/3 - 2019

Försäsongserbjudande 
på "Point S" 

Be a SummerHero

www.points-showroom.com

Verkstadsgatan 6, Mellerud

"Kvalitétsdäck  tillverkade  
i Europa!"

Välkommen in till 
butiken för dina 
förbeställningar

Halva 
 priset!

PÅ ALL GLASS
GÄLLER 1-21 APRIL

Mellerud

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål

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

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Välkommen att boka tid 
hos våra tandhygienister

Yvonne Larsson       Yvonne Andersson

Vi finns alltid nära dig
För andra banker är Dalsland en liten del av 
Sverige - för oss betyder Dalsland allt. 

Välkommen till din lokala sparbank!

dalsbank.se I 0530-440 00

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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E45 – viktig för industriföretagen

lastbil blir det totalt. Trans-
porterna går nästan uteslu-
tande söderut på E 45.

Emballator Mellerud Plast 
tillverkar plastförpackningar 
för produkter inom kem, 
livsmedel, pharma och hälsa. 
I snitt uppskattar man att tio 

till tolv lastbilar per dag läm-
nar eller hämtar gods. Det 
betyder 2 820 transporter 
med lastbil per år.

9 735 lastbilstransporter 
per år på E45 fraktar gods till 
och från industriföretagen i 
Mellerud. 

Bättre väg skulle betyda 
snabbare och säkrare trans-
porter. Den skulle förbinda 
Dalsland med trestadsregio-
nen och Göteborg. Det 
skulle höja värdet på företa-
gen och få fler företag att 
etablera sig i Mellerud, det är 

man övertygad om bland 
företagarna i Mellerud.

– Det skulle också bli lätt-
are att pendla in och ut och 
öka arbetsmarknaden. Det 
skulle bli lättare att bo och 
verka i Mellerud med bättre 
vägar, säger Sebastian Hell-

berg, vd på Hellbergs dörrar 
och en av företagarna i Indu-
strigruppen i Mellerud.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Långtradartransporterna på E45 är många. En ombyggnad av vägen söderut skulle betyda mycket, bland annat för industriföretagen i Mellerud som är flitiga användare av den.

Ny rekryteringsguide lanserades i torsdags

Förra veckan lanserades rekryteringsguiden på kommunens hemsida, ett verktyg som hjälper arbetsgivare 
i rekryteringsarbetet.

Mellerud är andra dals-
landskommunen som 
lanserar Arbetsförmed-
lingens digitala tjänst 
Rekryteringsguiden på 
sin hemsida. Här föreslås 
arbetsgivaren det mest 
lämpliga rekryteringssät-
tet för den kompetens 
man söker. 
Rekryteringsguiden som 
lanserades under hösten 
2018 har tagits fram av Ar-
betsförmedlingen och kom-
mer att finnas hos olika aktö-
rer, bland annat på 
kommuners webbplatser. 
Tanken är att göra den så 
tillgänglig som möjligt för 
företagare runtom i landet.

Mellerud är en av de första 
kommunerna att testa kon-
ceptet. Det kan handla om att 
publicera en annons, söka i 
en stor kandidatbank där 
både arbetssökande och om-
bytessökande finns eller få 
hjälp att ordna rekryterings-
träffar.

– Detta är ett resultat av 
dalslandskommunernas för-
djupade samarbete efter re-
san till Stockholm tidigare i 

år. Vi träffade Camilla Hane 
från Arbetsförmedlingen och 
hon jobbar med digitalise-
ring. Hon tycker det är en 
styrka att ha med oss dals-
landskommuner i projektet 
Rekryteringsguiden. Bengts-
fors var först ut och nu är det 
vår tur, lanseringen startade i 
torsdags, säger Marie Hörn-
lund, näringslivsansvarig i 
Melleruds kommun.

Fantastiskt verktyg
Hon framhåller att detta är ett 
fantastiskt verktyg som gör 
det enkelt att söka och hitta 
rätt kandidat för företagets 
behov.

– Det är bra även för kom-
munen, det blir lättöverskåd-
ligt att hitta kommunala 
tjänster, understryker Marie 
Hörnlund.

– En av styrkorna med re-
kryteringsguiden på kom-
munens webbsida, förutom 
att det är ett snabbt och enkelt 
verktyg för arbetsgivare att 
hitta den mest lämpade vä-
gen att rekrytera, är att den 
visar på det fördjupade sam-
arbetet mellan kommunen 

och Arbetsförmedlingen för 
att skapa ett gynnsamt före-
tagsklimat. Rekryteringsgui-
den kan även skapa ett under-
lag för dialog mellan 
arbetsgivare, kommun och 
Arbetsförmedlingen angå-
ende framtida samarbete för 
att komma till rätta med ar-
betskraftsbrist inom vissa 
yrkesgrupper och kommu-
ner, säger Patrik Jatko, före-
tagsrådgivare på Arbetsför-
medlingen i Vänersborg.

Finns rekryteringsbehov
– Det finns idag ett rekryte-
ringsbehov hos företagen i 
kommunen och genom re-
kryteringsguiden kan man på 
ett enkelt och lättillgängligt 
sätt söka efter företagens 
behov. Rekryteringsträffar är 
en intressant tjänst som kom-
mer att hjälpa företagen med 
urval och även på ett smidigt 
sätt kunna ordna möten med 
flera företag samtidigt hos 
företagen eller digitalt. 
Kommunens samverkan 
med arbetsförmedlingen och 
dialogen med företag kom-
mer nu att förenklas och vi 

ser fram emot att vara med i 
rekryteringsguidens pilot-
projekt som även kommer att 
gynna företagsklimatet i 
kommunen, sammanfattar 
Marie Hörnlund.

Rekryteringsguiden finns 
på kommunens hemsida un-

der ”Näringsliv och arbete”.
Melleruds kommun kom-

mer tillsammans med Ar-
betsförmedlingen att bjuda 
in arbetsgivare till ett möte 
där det finns möjlighet att 
testa rekryteringsguiden och 
diskutera kompetensförsörj-

ning med Arbetsförmedling-
ens företagsrådgivare. 

Övriga dalslandskommu-
ner är också på gång att lan-
sera rekryteringsguiden.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Att en ombyggnad av 
E45 mellan Mellerud och 
Frändefors är en önskan 
som hörts av många, inte 
minst av industriföreta-
gen i Mellerud i många år. I 
Trafikverkets planer finns 
dock denna sträcka inte 
med  de närmaste tio åren. 
Varför är det viktigt för före-
tagen att vägen blir lättare att 
ta sig fram på?

 JOAB i Dals Rostock, som 
tillverkar lastväxlare till last-
bilar, använder vägen för 
cirka 50 in- och utgående 
transporter varje vecka. De 
flesta söderifrån eller söde-
rut. Det betyder 2 350 last-
bilstransporter på E45 per år.

Hellbergs Dörrar, som till-
verkar klassade ståldörrar, 
skickar sina produkter till 
bygg- och industrisektorn i  
hela Skandinavien. Hell-
bergs skickar iväg och tar 
emot 25-30 lastbilar per 
vecka. Det är då både inkom-
mande och utgående gods 
och betyder 1 410 transporter 
per år. Samtliga dessa lastbi-
lar färdas på E45 både söder-
ut och norrut.

Från Daloc i Mellerud, 
tillverkare av rostfria dörrar, 
stålpartier och högsäkerhets-
dörrar, går cirka 30 bilar i 
veckan, 15 kommer in. På 47 
veckor blir det 2 115 lastbilar 
på E45.

Örs Cementgjuteri, som 
tillverkar betongelement för 
byggsektorn, levererar  
15 000 ton produkter per år, 
med cirka 850 transporter. In 
kommer cirka 190 bilar med 
gods. 1 040 transporter med 
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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

Anna Vidarsson
Innesäljare 
Företagsförsäkring
 0521-27 30 66
 anna.vidarsson@ 
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

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

Förbered när det finns tid, 
 var klar när det blir bråttom. 
Det är tanken med På gång.
BOKA VÅR TJÄNST PÅ GÅNG. Då gör vi klart allt praktiskt inför en eventuell 
försäljning av din bostad, så du snabbt kan komma ut på marknaden när  
det väl blir dags. Vi tar hand om fotograferingen och gör klart annonser  
samt prospekt. Givetvis lägger vi även ut bostaden som På gång på vår 
hemsida för att kolla av intresset på marknaden.

Ännu en anledning att kontakta Sveriges största mäklare.

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

Blästring och  
         lackering

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

Vi öppnar helgen 3-4 maj 11-17

Välkomna!

 ekholmen
cafÈ & gÅrdsbutik

byter namn till

Samverkan mellan 
kommun & näringsliv

• Vill du bli medlem?

• Vill du hjälpa till ideelt inför Kanalyran? 

Kontakta Mona 070-651 01 92 eller 
mona.christiansson@telia.com



Rengöringsmedel av kvalité

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

www.konsumentkemi.se

Verkstaden med
de snabba lösningarna

beamon.se

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!

MELLERUD      010-747 09 00

ÖPPET 
Månd-lörd 8-20 

Sönd 10-20

Utvecklar unik teknik 
för oljeindustrin

Anders Kihlberg satsar åter igen inom oljebranschen, denna gången 
med en teknologi som ökar chansen att hitta olja och gas i Nordsjön.

Anders Kihlberg arbetar 
med ett projekt som kan 
vända upp och ner på hela 
oljebranschen. Det hand-
lar om ett verktyg som kan 
minska risken att borra fel 
efter olja i Nordsjön.
Anders Kihlberg, Köp-
mannebro, är entreprenör ut 
i fingerspetsarna. Med en 
bakgrund som petroliumin-
genjör och programutveck-
lare är han tillbaka i oljebran-
schen med ett 
revolutionerande datapro-
gram som kan skilja gas från 
olja och vatten. 

Han förklarar att detta sker 
genom att tekniken bryter 
upp signaler i olika frekvens-
spektra och ser på hastighets-
variationer i de olika spek-
trana i en reservoar eller 
berggrunden.

– Vid 50 procent av borr-
ningstillfällena finns ingen 
olja eller gas, utan det är till 

exempel högporös sand istäl-
let. Då slänger man ju peng-
arna i sjön, varje borrhål 
kostar hundratals miljoner så 
man sparar enorma belopp 
med den nya tekniken, för-
klarar Anders.

Agentavtal
För 1,5 år sedan startade 
Anders och en norsk kollega 
företaget Geospectral Tech-
nologies AS (GST) i Norge. 
Ett agentavtal tecknades med 
ett engelskt äldre par som 
tagit fram dataprogrammet 
som kan skilja på olja, gas 
och vatten i berggrunden. De 
är doktorer i fysik och mate-
matik och har arbetat som 
forskare på British Petroleum 
(BP). 

Blindtester har gjorts med 
det nya dataprogrammet och 
de har visat sig pricka rätt i 
95 procent av fallen.

– Idag är jag ensam kvar i 

GST. Förra veckan var jag i 
London och träffade de båda 
forskarna. De är på gång att 
avveckla och vi diskuterade 
ett uppköp av programvaran, 
berättar Anders.

Hitta fysiker
Under ett år har det utförts 
tester på Lundin Petroleum i 
Oslo. Anders, som även är 
utbildad geolog, menar att 
han behöver hitta fysiker 
som kan lära sig programva-
ran från grunden. Kostnaden 
för en fysiker ligger på 1,5 
miljon kronor. I slutet av 
mars reser Anders till USA 
för att hitta medarbetare, 
tanken är att en fullt utveck-
lad organisation behöver ett 
tiotal medarbetare.

– Jag har planer på att ha 
medarbetare i Houston och 
Oslo och eventuellt i Sta-
vanger för att täcka upp 
Nordsjön och Mexikanska 

golfen. 60 procent av värl-
dens oljeindustri styrs från 
Houston, förklarar Anders.

Sälja licenser
Själv ska han utföra konsul-
tarbeten åt oljebolag och 
sälja licenser. En licens kos-
tar 45 000 pund. Planen är att 
sälja tre licenser nästa år och 
ett tiotal året därpå. Anders 
har själv köpt en licens som 
ska användas på konsultba-
sis. Framtagande av en af-
färsplan är på gång.

I dagsläget erbjuder han 
gratis testvisningar med den 
nya tekniken, så att bolagen 
får se hur tekniken fungerar. 

– Vi hoppas de ska ge oss 
olika projekt, detta är väldigt 
spännande. Det kan liknas 
vid att kasta dart och samla 
tior hela tiden. Detta är ett 
oerhört kraftfullt verktyg för 
att minska risken att borra fel 
i Nordsjön. Nu handlar det 

Har fler projekt
Förutom projektet med 
dataprogrammet som 
kan användas inom olje-
industrin arbetar Anders 
Kihlberg med ytterligare 
två projekt.
De första tolv husen står 
klara i Sundserud, Åsens-
bruk. Planen är att börja sälja 
dem 1 april. Husen på 70 
kvadratmeter med en 30 kva-
dratmeter stor terrass är äm-
nade i första hand som som-
marboende. De innehåller 
två sovrum och ett gemen-
samhetsutrymme med kök 
och vardarsrum. Grunderna 
till ytterligare sex hus är 
klara. Dessutom har han bör-
jat planlägga ett hus av Dals-
landsstugan 2.0 tillsammans 
med Anders Solvarm. Här 
har trummor lagts ner för 
interncirkulation av avlopp 
och bevattning.

I Dals Långed finns totalt 
22 hus, varav 19 är sålda.

– Det är samma hus som i 
Åsensbruk, men de blir dy-
rare i Sundserud på grund av 
att det krävdes mer spräng-
ningsarbete och mer arbete 
för avlopp och vägar med 
mera, förklarar Anders.

I hans möbelföretag i 
Bengtsfors storsatsar man på 
en specialstol för äldreboen-
den. En stor aktör i möbel-
branschen har gett dem i 
uppdrag att producera dem 
och planen är att sälja 1 000 
sådana stolar under 2019.

– De är stapelbara, kan 
hängas upp på bord och har 
hjul framtill så att de är 
enkla att transportera. Den 
satsningen har inneburit 1,5 
nyanställningar för oss, be-
rättar Anders.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

De har mest företagsam befolkning

gare år i Trollhättan, där en-
dast 7,5 procent är 
företagsamma. Flest andel 
företagsamma kvinnor finns 
på Orust (10,6 procent). 
Medan flest andel företag-
samma unga återfinns i Färge-
landa (8,4 procent).

 Totalt växer företagsamhe-
ten i 10 av Fyrbodals 14 kom-
muner. Den största ökningen 
sker i Sotenäs.

– Utvecklingen är glädjan-
de. Fyrbodal behöver fler fö-
retagare. Kommunerna behö-
ver nu fortsatt stärka det 

lokala företagsklimatet, vårda 
de befintliga företagens förut-
sättningar och skapa möjlig-
heter för att så många som 
möjligt ska kunna starta nya 
företag, avslutar Anton Os-
karsson.

I Västra Götaland uppgår 
andelen företagsamma 
individer till 11,8 procent 
av befolkningen. I Fyrbo-
dal har Tanum den mest 
företagsamma befolk-
ningen, medan den vuxit 
mest i Sotenäs. Det visar 
en ny undersökning från 
Svenskt Näringsliv. 
Varje år presenterar Svenskt 
Näringsliv ny statistik över 
företagsamheten i landets 
kommuner. Syftet är att visa 
om antalet företagsamma per-
soner ökar eller minskar. 
Jämfört med förra året ökar 
företagsamheten, det vill säga 
andelen företagsamma invå-
nare, i 33 av länets 49 kom-
muner. Sammantaget 11,8 
procent av länets befolkning 
är nu företagsamma, vilket 
innebär att Västra Götaland 
har rikets åttonde högsta före-
tagsamhet. 

– Tanum har högst företag-
samhet, inte bara i Fyrbodal, 
utan i hela Västra Götaland. 
Hela 19,7 procent av befolk-
ningen är på något vis inblan-
dat i ett företag. En fantastisk 
siffra och ett styrkebesked för 
kommunen, menar Anton 
Oskarsson, Svenskt Närings-
liv Västra Götaland.

Länets lägsta företagsam-
het återfinns precis som tidi-

om att övertala oljebolagen 
att våga borra med den nya 
teknologin, understryker 
Anders, som även söker 

medfinansiärer till projektet.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

395:-pris från

Nu utför vi även 
lymfdränagebehandlingar

Vår hudterapeut 
Stina Maries ansiktsbehandlingar 

30, 60 eller 90 minuter

Region 
Fyrbodal 

Antal 
företagsamma 

Andel före-
tagsamma 

Förändring 
jämfört 2017 

Andel företagsamma 
kvinnor 

Andel 
företagsamma unga 

Tanum 1 804 19,8% 0,1% 9,5% 7,0% 

Orust 2 001 18,4% 0,2% 10,6% 7,8% 

Sotenäs 1 152 17,4% 0,4% 10,3% 6,3% 

Färgelanda 767 16,2% 0,2% 7,4% 8,4% 

Dals-Ed 543 16,1% -0,1% 6,9% 6,9% 

Mellerud 1 025 15,7% -0,1% 7,6% 6,7% 

Munkedal 1 030 14,1% 0,2% 6,9% 6,4% 

Strömstad 1 311 13,9% 0,1% 8,0% 5,5% 

Bengtsfors 866 12,4% 0,3% 7,1% 4,9% 

Lysekil 1 263 12,2% 0,0% 6,9% 5,1% 

Åmål 1 037 11,7% 0,1% 7,3% 4,1% 

Uddevalla 4 287 10,8% 0,0% 6,1% 4,3% 

Vänersborg 2 690 9,8% 0,2% 5,0% 4,1% 

Trollhättan 3 153 7,5% 0,1% 4,1% 3,6% 




