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Näringsliv Melleruds kommun arbetar med att 
stödja befintliga och nya företag samt verka för 
fler etableringar i kommunen. I samverkan med 
näringslivet arbetar vi även med strategiska 
utvecklings- och tillväxtfrågor.

mellerud.se

Här hittar du regelbunden information om 
näringslivet, företagsbesök, nyheter, aktuella 
händelser utbildningsinsatser, nätverkande 
och frukostmöten.

Följ & gilla oss på Facebook!

Näringsliv Melleruds kommun

Melleruds näringslivsutvecklare har ordet

Tillväxt mitt i Mellerud!
Stort fokus och uppmärk-
samhet har riktats på Dals-
lands första köpcenter Mel-
leruds Handel på Västerråda 
som precis har invigts. Han-
deln i centrum och köpcen-
tret kan knytas samman med 
en kort promenad mellan 
Köpmantorget och Väster-
råda. 

Även på Köpmantorget 
har vi märkt en utveckling 
kring handel och service. Här 
finns ett varierat utbud av 
butiker och restauranger. I 
Mellerud är det kultur att gå 
ut och besöka restauranger 
och caféer, något som inte är 
lika självklart i andra kom-
muner. 

Under invigningsperioden 
av Melleruds Handel har 
antalet besökare i Mellerud 
varit över 50 000, vilket är 
fantastiskt! Handeln är vik-
tig för Mellerud, den skapar 
arbetstillfällen och hitresan-
de besökare. 

Under våren 2020 kommer 
industriområdet på Sapp-
hult, som ligger nära köpcen-
tret och har anslutningsvägar 
till Karlstad, Göteborg och 
Norge, att utvecklas. Det är 
ont om markområden i 
många kommuner så det är 
väldigt roligt att det inom 
kort finns ett så attraktivt 

Marie Hörnlund, näringslivs- 
utvecklare i Melleruds kommun.

Tre frågor till Morgan

Morgan E 
Andersson 
(C), kommun-
styrelsens  
ordförande i 
Mellerud.

1. Hur tänker du/ni mark-
nadsföra Melleruds kom-
mun i framtiden?

– Som den vitala, nära och 
välkomnande kommun vi är! 
Vi har nära till service, om-
sorg och fritidsaktiviteter av 
mycket god kvalitet. Jag vill 
gärna lyfta den kompetens 
och det engagemang som 
finns hos våra anställda i 
kommunens olika förvalt-
ningar. När människor idag 
väljer bostadsort är tillgång-
en till handel och service 
avgörande. Det gäller inte 
minst den välfärdsservice 
som kommunen levererar. 
2. Hur ser din uppfattning 
ut vad gäller köpmönstret i 
Mellerud? 

– Köpmönster är ingenting 
statiskt, det förändras hela 
tiden. Vi vet att den starka 
trafikgenomströmningen är 
en potential, som bör kunna 
utnyttjas bättre, en fråga som 

centralt område i Mellerud 
som möjliggör fler företagare 
och fler arbetstillfällen.

Hjälp oss veta!
Flera insatser har gjorts för 
att lokalisera behoven hos 
näringslivet. I juni samlades 
näringslivet för att gemen-
samt ta fram förbättringsåt-
gärder inför den nya närings-
livsplanen. Ett gemensamt 
behov som lyftes fram var 
kompetensbehovet. Nu har 
en ny enkätundersökning i 
samverkan med de andra 
kommunerna i Dalsland, 
Trollhättan och Vänersborg 

tagits fram för att lokalisera 
det lokala behovet. Hjälp oss 
att besvara enkäten som finns 
på Melleruds kommuns 
hemsida under näringsliv/
arbete/rekrytering! 

Ett annat gemensamt be-
hov i Dalslands näringsliv är 
generationsväxling där det 
redan nu finns utbildnings-
möjlighet att anmäla sig till. 
Det är bara att kontakta nä-
ringslivsutvecklaren för mer 
information. 

Näringsliv, tjänstemän och 
politiker har kontinuerligt 
dialogmöten, gör företagsbe-
sök och näringslivsträffar 
och alla jobbar gemensamt 
för att stärka företagsklima-
tet i kommunen. Nu har 
tjänstemän och politiker 
precis avslutat SKL-utbild-
ningen ”Förenkla helt en-
kelt” för att skapa ett bra fö-
retagsklimat i Melleruds 
kommun. En handlingsplan 
är framtagen som kommer att 
ligga till grund för det fort-
satta arbetet med närings-
livsplanen tillsammans med 
näringslivet.

Samverkan skola företag
Kommunens näringslivsut-
vecklare, skola, vuxenut-
bildningen, arbetsmarknads-
enheten och arbetsförmed-

lingen har tagit fram ett nytt 
basindustriprogram i sam-
verkan med lokala industri-
företag. 

Företagen erbjuds även 
handledare och språkstöd till 
de vuxna eleverna. Idag finns 
också ett stort intresse bland 
kommunens ungdomar för 
verkstadsindustrin och det 
finns ett stort behov av verk-
stadsindustrier som kan ta 
emot elever.

 Besöksnäringen ökar
Turismen och besöksnä-
ringen fortsätter att öka och 
efterfrågan gör att säsonger-
na förlängs.

Fram till den 31 oktober 
2019 var besökarantalet på 
Dalsland Center 147 000 
(helår 2018: 158 000) och 
fler aktiviteter erbjuds under 
hösten.

Även Sunnanå hamn och 
Vita Sannar har högre be-
sökssiffror i år och lockar 
många besökare, både land- 
och båtvägen. 

En god samverkan och ett 
gott företagsklimat leder till 
en framgångsrik kommun! 

Marie Hörnlund,

näringslivsutvecklare och 
marknadsföringsansvarig

marie.hornlund@mellerud.se 

engagerar många. Vi är – i 
jämförelse med liknande or-
ter – lyckligt lottade vad 
gäller butiker, utbud och när-
het. 
3. Hur ser du Mellerud som 
framtida handelsort? 

– Handeln är en viktig del 
av Melleruds själ och en 
viktig näring från service-
synpunkt och den ger jobb åt 
många, inte minst ungdomar. 
Jag bedömer att Mellerud 
även i framtiden kommer att 
hävda sig väl som handels-
ort. Men, precis som jag sa i 
mitt invigningstal när vi för 
några veckor sedan fick vårt 
nya köpcentrum, är handeln 
väldigt dynamisk och utsatt 
för stentuff konkurrens. Inte 
minst e-handeln växer kraf-
tigt och medför både hot och 
möjligheter för handelns ut-
veckling. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Sverigepremiär! 
Framtidens elbilar är här
Öppet hus 23-24 november!

Nya IONIQ har massor av teknologi, funktionalitet och utrustning
Välkommen till din Hyundai-återförsäljare på en provtur och upplev äkta körglädje!

WLTP: IONIQ electric 138 Wh/km, CO2 0 g/km. WLTP: IONIQ plug-in hybrid 1,1 l/100km, CO2 26 g/km. 
Bilen på bilden är extra utrustad. Pris exkl. metalliclack inkl. moms. Vi reserverar oss för prisändringar 
och eventuella tryckfel. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 december 2019. Privatleasing gäller 36 mån, 
månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 500 
mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning 
sker. Slitagedelar och övriga reservdelar ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala 
avvikelser kan förekomma. Reservation för felskrivning.

IONIQ electric
Lanseringserbjudande på privatleasing 
från 3 995 kr/månad

IONIQ plug-in hybrid
Lanseringserbjudande på privatleasing 
från 3 395 kr/månad

  
   

 Mellerud
0530-444 40

www.roybil.se

Helgöppet:
Lördag 10-14
Söndag 11-14

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

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

Näringslivsutvecklingsfrågan 
viktig för Brålanda och Frändefors

BRÅLANDA/ 
FRÄNDEFORS 
Hur arbetar vi framöver 
med befintliga verksam-
heter i företagsområdet 
Brålanda-Frändefors? Det 
var huvudtemat vid den 
områdesträff som hölls 
för någon vecka sedan på 
Nuntorp och som lockade 
50-talet företagare.
Vänersborgs kommuns nä-
ringslivsavdelning stod för 
inbjudan där man också sam-
arbetade med Brålanda Före-
tagarförening, Gröna 
Klustret Nuntorp samt Fo-
rum Vänersborg. Förutom 
kommunens näringslivsav-
delning fanns även represen-
tanter från plan- och mark 
och exploatering. 

Den framtida dragningen 
av E45 och den inom kort 
antagna detaljplanen för Käl-
leberg diskuterades. Alla 
mötesdeltagarna fick, genom 
en mentimeterfråga, svara på 
vad som behövs för att ut-
veckla området. Svaren 
stämde bra överens med tidi-
gare dialogarbete.

I den dialog som förts inför 
framtagandet av en fördju-
pad översiktsplan för Brå-
landa har det framkommit att 
för att få ett levande centrum 
är det viktigt med fler butiker 

Per Hasselberg, processledare Fyrbodals kommunförbund och Malin 
Rahmn, företagsrådgivare vid Arbetsförmedlingen.  

Butikerna fylls  
på efter branden

MELLERUD 
Sanerings- och renove-
ringsarbetet har pågått 
sedan sommaren, men nu 
börjar butikslokalerna på 
Storgatan att bli klara ef-
ter branden i juni månad. 
Den uppstod i en skoaffär, 
som inte kommer att öppna 
upp igen. Den lokalen har 
idag ingen ny hyresgäst.

Klädbutiken Mode for You 
kommer att flytta från sitt 
nuvarande från läge på Stor-
gatan 6 till lokalen intill 
Handarbetsboden på Storga-
tan 17, som redan har öppet 
vissa dagar i veckan. 

– Lokalerna för Handar-
betsboden och Mode for You 
har totalrenoverats, lokalen 
där Wilja är har återställts. 
Golv och väggar har sane-

och att stärka handeln, se till 
att nyttja överblivna byggna-
der och få till samlingsplat-
ser/mötesplatser och fler 
evenemang. Även att bevara 
servicen ses som synnerligen 
viktigt för att vara en attrak-
tiv företagsort. 

När det gäller näringslivet 
pekades på frågor som att få 
till ett bra företagsklimat, att 
stärka småföretagandet, att 
ge förutsättningar för företag 
att utvecklas och verka för 
självförsörjande produktion. 
Man pekar också på möjlig-
heten att nyttja Nuntorp. Det 
finns även behov av mer in-
dustri- och verksamhets-
mark.  

Åter stationssamhälle?
Det med all säkerhet kom-
mande tågstoppet i Brålanda 
har naturligtvis stor bety-

delse för orten, både som 
bostadsort och som före-
tagsort. I sammanhanget är 
det viktigt såväl med bättre 
parkeringsmöjligheter som 
gång- och cykelvägar. En 
eventuell ringled måste till 
då tung trafik idag går genom 
Brålanda centrum. Utfarten 
från Tånvägen behöver för-
bättras. Den kommande ut-
byggnaden av E45 presente-
rades. Det konstaterades att 
det hela är en lång process, 
bland annat ska ett regerings-
beslut till. Trafikverket arbe-
tar just nu med en åtgärds-
studie, ett första steg för att 
bestämma vägens framtida 
riktning. 

De har tillsammans med 
kommunerna Vänersborg 
och Mellerud, organisatio-
ner och lantbrukare haft en 
workshop om E45. Diskus-

sioner fördes kring vad som 
idag fungerar bra/dåligt och 
vilka åtgärder som behövs 
för att få en mer trafiksäker 
väg. 

Behövs branschråd?
Fyrbodals kommunförbund 
och arbetsförmedlingen re-
presenterades av Per Has-
selberg och Malin Rahmn. 
De pratade bland annat om 
hur arbetsmarknaden ser ut 
idag, kompetensförsörjning 
samt rekryteringsfrågor. De 
ställde också frågan om ett 
branschråd för de gröna nä-
ringarna.

Från näringslivsavdel-
ningen är man mycket mån 
om att ha en bra dialog med 
företagarna. Den här träffen 
var ingen engångsföreteelse 
utan här kommer uppfölj-
ning. Från mötesdeltagarnas 
sida ansåg man dock att år-
liga träffar med god kvalité 
var att föredra. 

– I Brålanda Företagarför-
ening har vi en ständig kon-
takt med näringslivsavdel-
ningen, bland annat 
medverkar kommunens nä-
ringslivsutvecklare Patrik 
Jatko alltid vid våra styrelse-
möten, säger företagarfören-
ingens ordförande Christina 
Milén Jacobsson. 

 Ing-Marie Norrman

rats, medan inredningen är 
ny, berättar fastighetsägaren 
Ulf Magnusson.

– Vi öppnar på fredag 22 
november och det känns väl-
digt roligt. Nu får vi ett ännu 
bättre läge och hoppas på fler 
spontanbesök, säger Eva 
Gullborn, som driver Mode 
for You tillsammans med 
Marianne Jansson.

– Det blir en nystart för oss. 
Tanken på att byta lokal har 
funnits med oss en tid och nu 
öppnade sig den möjlighe-
ten, konstaterar Marianne.

I Lilla Butiken Wilja, som 
bedriver daglig verksamhet, 
håller personalen på för fullt 
att ställa i ordning inför ny-
öppningen den 27 november.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Nu fylls butikerna på längs Storgatan efter branden i somras.
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lansforsakringar.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
Försäkringsrådgivare  
Liv och Pension
 0521-27 31 35
 mikael.brodin@ 
lansforsakringar.se

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

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

David Älmqvist
Säljare  
Företagsförsäkring
 0532-618 61
 david.g.almqvist@
lansforsakringar.se

Lena Gustavsson
Försäkringsrådgivare 
Företagsförsäkring  
 0521-27 30 62
 lena.gustavsson@ 
lansforsakringar.se

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

”Roligt att man är offensiv och utvecklar handeln”

Det gäller för kommunen att göra likvärdiga satsningar i både centrum som vid köpcentret, till exempel vad gäller p-platser och gångstråk,  enligt 
Per Andersson, HUI.

MELLERUD 
Mellerud är och har alltid 
varit en livaktig handels-
ort.  Försäljningsindex för 
sällanköp under 2018 lig-
ger på 76, en bra siffra för 
en ort i Melleruds storlek.
– Det är roligt att man är of-
fensiv och utvecklar handeln 
i Mellerud med köpcentret. 
Men jag utgår från att kom-
munen gjort en konsekvens-
utredning för centrumhan-
deln i Mellerud, säger Per 
Andersson, senior konsult på 
HUI (Handelns utrednings-
institut).

Enligt HUI har handelns 
utveckling i Melleruds kom-
mun gått framåt rejält under 
2018. Alltså redan innan 
köpcentret på Västerråda 
öppnade. Omsättningen av 
dagligvaror ökade från 315 
miljoner till 325 miljoner 
mellan 2017 och 2018. När 

Omsättning dagligvaror 2018
325 miljoner
Omsättning sällanvaror 2018
219 miljoner
Totalt: 544 miljoner
Utveckling omsättning 2018
Dagligvaror: 3%
Sällanköpvaror: 5%
Total detaljhandel: 4%
Försäljningsindex 2018
Dagligvaror: 100
Sällanköp: 76
Total detaljhandel: 88

FAKTA MELLERUD

Branddörrar | Säkerhetsdörrar | Brandskjutportar

det gäller sällansköpsvaror 
är ökningen från 209 miljo-
ner (2017) till 219 miljoner 
(2018).

Det bor cirka 10 000 invå-
nare i kommunen och Per 
Andersson menar att det är 
en relativt stor nytillkommen 
handelsyta som köpcentret 
innebär för marknaden.

– Det är intressant, en sats-
ning för att befästa Melleruds 
position som handelsdesti-
nation. Det blir naturligt för 
boende i kranskommunerna 
att åka till Mellerud och 
handla, istället för till Torp 
eller Överby. Mellerud har 
en lång tradition som handel-
plats, mycket tack vare 
Bloms som lockar många 
besökare. Jag personligen 
tycker att en klustrad och 
sametablerad handel skulle 
skapa ett ännu bättre tryck, 
till exempel om Bloms flyt-
tade till området vid köpcen-
tret för att få bättre synergi, 
konstaterar Per Andersson.

E-handeln ökar
När det gäller sällanköpen 
understryker han trenden att 
fysisk handel minskar, allt 
fler nyttjar möjligheten till 
e-handel.

E-handelns utveckling i 
Sverige visar på en rekordar-
tad ökning, från 77 procent 
2018 till 88 procent 2019. År 
2005 låg siffran på blott nio 
procent.

– Det är jättebra med e-
handel, det skulle alla butiker 
ha. Andelen som går in på 
hemsidor och beställer varor 
ökar hela tiden. Det påverkar 
framför allt sällanköpshan-
deln. Därför är det en rätt så 
vågad satsning att bygga ett 
köpcenter, framhåller Per 
Andersson.

Melleruds handelsindex 
för sällanköp ligger på 76, en 
ganska hög siffra.

– Det beror mycket på 
Bloms. I och med satsningen 
på Västerråda kommer Mel-
lerud att befästa siffran, men 
det gäller att se upp för kon-
sekvenserna för stadskärnan. 
Kommunen måste göra sats-
ningar på stadskärnan i 
samma utsträckning som vid 

köpcentret, såsom med p-
platser och att förstärka 
gångstråken, säger Per An-
dersson.

Gynnar handeln
Christian Stolt, varuhuschef 
på Bloms Varuhus, betonar 
att det är för tidigt att bedöma 
hur det nya köpcentret påver-
kat försäljningen.

– Men på sikt tror jag det 
gynnar handeln även om man 
kan känna av det så här i 
början. Eftersom utbudet har 
ökat kan det dra mer kunder 
utifrån plus att fler kommer 
att handla på hemmaplan. 
Som helhet ser jag bara posi-
tivt på detta, säger han.

Ingmar Johansson är eta-
bleringsansvarig för Melle-

ruds Handel. De tre första 
veckorna efter öppningen av 
köpcentret har 73 737 besök 
registrerats berättar han. I 
fredags öppnade en sportbu-
tik portarna, så nu återstår 
endast 300 kvadratmeter tom 
butiksyta av totalt 10 000 
kvadratmeter.

Helst en skobutik
– Målet är att fylla den och 
vi jobbar med att få hit en 
skobutik i första hand. Efter 
de första tre veckorna är vi 
oerhört nöjda med tillström-
ningen, det har överträffat 
alla förväntningar, säger han.

Vilket upptagningsom-
råde vänder ni er till?

– Vi tänkte oss Melleruds 
kommun, Brålanda och 

Bäckefors från början. Men 
det visar sig att upptagnings-
området blivit mycket större 
än så. Jag hoppas verkligen 
att vi slutar prata köpcentrum 
och centrumhandel som två 
olika saker. Istället handlar 
det om handeln i Mellerud. 
Vi drar ju hit besökare från 
Bengtsfors och Åmål till 
exempel och självklart tar 
många av dem en tur till tor-
get när de ändå är här, menar 
Ingmar Johansson.

Han berättar att det byggts 
fler p-platser mitt emot Si-
bylla och någon gång efter 
årsskiftet kommer MEA:s 
gamla lokal att rivas för att 
göra plats för parkering.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se
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Kents Åkeri i Berg AB

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

 Maskingatan • Jörgen Andersson 0704-91 07 81 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 självklart

Allt fler åker med

Verkstaden med
de snabba lösningarna

beamon.se

070 - 673 01 07

Fordonsverkstad 
0521-302 54

Mark- och entreprenadarbete 
Lastbilstransporter och kranbilskörning

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

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

STÄDNING

Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD

Allt med kvalitetsgaranti!

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

Samarbete ett måste för framgång

Mona Christensson på språng mel-
lan sina olika uppdrag.

MELLERUD 
Mona Christiansson, ti-
digare ordförande i Mel-
leruds Köpmannafören-
ing i ett tiotal år, tror på 
handeln i Mellerud, under 
förutsättning att det finns 
ett väl fungerande samar-
bete.
Vi träffar Mona som är på 
språng mellan sina uppdrag. 
Hon driver tre butiker i Mel-
lerud, har friskvård på 
kvällstid och arbetar som 
läkarsekreterare.

Hon är även ordförande i 
Mellerudsnavet och avslöjar 
att verksamheten kommer att 
avvecklas vid årsskiftet.

– Anledningen är att Navet 
inte fyller något syfte längre. 
Vi har tidigare arrangerat 
Mellerudsmässan och Kana-
lyran tillsammans med Lars 
Nilsson som var kultur- och 
fritidsutvecklare på Melle-
ruds kommun. Nu har kom-
munen anställt en kommuni-
katör  med evenemangsansvar 
och då blir vi överflödiga, 
förklarar Mona.

Om handeln i Mellerud 
menar Mona att det gäller att 
få till ett väl fungerande sam-
arbete mellan centrumhan-
deln och handeln på Väster-
råda inklusive det nya 
köpcentret.

– Då blir vi ett bra komple-
ment till varandra och då kan 
vi gemensamt annonsera på 
respektive plats.

Mona har märkt en del nya 
kunder som är tillresta uti-
från i sina butiker, en positiv 
effekt av etableringen av den 
nya handelsplatsen på Väs-
terråda.

Vad tror du om Mellerud 
som handelsplats i framti-
den?

– Jag tror att köpcenter 
som ligger långt utanför orter 
försvinner, det blir allt dyrare 
med bensin och att ha bil över 
huvud taget. I Mellerud har 
man tänkt till bra eftersom 
köpcentret ligger såpass nära 
centrum, svarar Mona.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Får nytt namn
BÄCKEFORS 
För några veckor sedan 
bytte hylstillverkaren Co-
renso i Bäckefors  namn 
till Corex. Företaget är 
efter sammanslagningen  
marknadsledande i Eu-
ropa inom sitt område.
– Vi bytte ägare i våras, då 
fick vi samma ägare som 
Peterson Packaging. Hu-
vudägare blev VPK Packa-
ging Group med säte i Bel-
gien. Inom den koncernen 
fanns Corex, som var en 
konkurrent till oss. De var 
mestadels etablerade i Cen-
traleuropa, men i Norden där 
vi har vår huvudsakliga 
marknad har vi inte stött på 
dem så mycket, berättar To-
mas Skålén, försäljningschef 
på Corex i Bäckefors.

Sammanslagningen sked-
de för några veckor sedan 
och man är i full gång med 
byte av skyltar med mera vid 
anläggningen i Bäckefors, 
som har 39 anställda.

– För oss lokalt blir det 

Tomas Skålén, försäljningschef på 
Corex i Bäckefors.

ingen större skillnad efter-
som Corex inte funnits i 
Norden tidigare, konstaterar 
Tomas Skålén. 

Sedan VPK Packaging 
Group inlemmat Corensos 
verksamhet i Corex har Co-
rex nu 1 300 anställda vid 29 
olika produktionsenheter. 
Företaget tillverkar hylsor 
för upprullning av papper, 
textilier och flexibla förpack-
ningsmaterial, cylinderfor-
made pappersförpackningar 
och kantskydd av olika slag 
med mera.
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Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

@aag_industrikonsult 

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14
Telefon: 0530-603 55  •  www.dakoab.com

Kaffemaskiner och lösningar 
för fikarummet

Komplett leverantör till kontoret

Vad har kommunen 
för möjlighet att påverka?

MELLERUD 
Hur kan Melleruds kom-
mun stötta utvecklingen 
av centrum? Det finns ju en 
del tomma lokaler i stra-
tegiska lägen, till exempel 
Coops hus och före detta 
Handelsbanken. Har kom-
munen någon som helst 
möjlighet att påverka 
fastighetsägare för att 
några av de visioner som 
kom fram under medbor-
gardialogen 2017 på sikt 
ska kunna förverkligas?
 – Rent krasst är vårt huvud-
ansvar skola, vård- och om-
sorg. Allt annat måste vara av 
tydlig strategisk betydelse 
och starkt förankrat, som när 
vi markerade Köpmantor-
gets betydelse genom köpet 
av kommunhuset, säger 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Morgan E Andersson.

Vad händer runt Köp-
mantorget med de stora 
lokaler som nu står tomma? 

Det är ju bästa läget i Mel-
lerud som ju önskar ha ett 
attraktivt centrum?

– Vi har mycket små möj-
ligheter att påverka privata 
fastighetsägare, ett öde vi 
delar med många andra kom-
muner. Men vi försöker hålla 
en levande dialog med alla. 
Till exempel är Coops fastig-
het av strategisk betydelse 
för Melleruds kommun. Vi 
för diskussioner med dem 
och min uppfattning är att de 
känner ett ansvar för cen-
trums utveckling. När vi 
träffat handlarna har fokus 
lagts på lågt hängande frukt, 
enkla brister att åtgärda. Det 
har gällt till exempel parke-
ringsplatser, planteringar 
och belysning till hela Stor-
gatan så att alla – inte minst 
trafikanter längs E45 – ser att 
vi har ett levande centrum.  
När det gäller utvecklingen 
av handel och service i 
centrum, är det viktigt att 

Ett attraktivt torg är viktigt för Melleruds centrum. Vad händer framöver 
med tomma lokaler, vad kan kommun och handlare och andra närings-
idkare göra?

Företagsutveckling  
och/eller generationsskifte

BRÅLANDA 
Detta är två frågor som 
förr eller senare kan bli ak-
tuella för den som driver 
företag. Att vara väl förbe-
redd oavsett vad man står 
inför kan vara nyckeln till 
ett lyckat resultat.  
Vid områdesträffen för Brå-
landa och Frändefors som 
hölls på Nuntorp, fanns Almi 
med och presenterade sin 
verksamhet och på vilket sätt 
de kan vara till hjälp för fö-
retag som vill växa och ut-
vecklas. 

Britt-Marie Bergfalk in-
formerade om Almis pro-
gram för både små och stora 
företag och berättade hur 
deras tillväxtprogram fung-
erar – hur Almi är med på 
resan som coach. Hon lyfte 
även finansieringsfrågorna, 
vad det finns för möjligheter 
till lån i olika skeenden, från 
idé via såväl utvecklings- 
som etableringsfasen till ex-
pansion.

Hållbart  
generationsskifte
Generationsskiftesfrågan 
fanns också med på agendan. 
En gemensam satsning görs 
nu mellan Almi, Företagarna 
och kommunerna i Dalsland 
för att stärka företag som står 
inför ett eventuellt framtida 
generationsskifte. 

Programmet riktar sig till 
företag med minst fem an-
ställda och som har en ägare 
som inom en överskådlig 
framtid vill sälja sitt företag. 
Syftet är att förbereda såväl 
företagaren som företaget 
inför en försäljning, genom 
att bearbeta frågor om juri-
dik, ekonomi, skatt samt 
mjuka värden i försäljnings-
hänseende. Man pekade på 
att ägareskiften som inte 
förbereds kan skapa stora 
utmaningar i kassaflödet och 
ekonomin. 

Fem företag kommer att 
delta och planerat är att kom-
munerna i Dalsland står för 
var sin träff. Den första, en 

kickoff, kördes i Dals Ed 
under måndagen. Till Mel-
lerud kommer man i februari/
mars och då är temat ”Vad för 
information kräver köpa-
ren?”.   

 – Med den åldersstruktur 
bland företagsägarna som vi 
har i vårt område, så finns 
risken att väldigt många min-
dre företag kommer att läg-
gas ner om inget görs, me-
nade Hans Gundmar, som 
inte vill se det scenariot. 

Om det nu inte är tid för 
generationsskifte, så gäller 
det att stärka det man har i 
tid, att utveckla, menade man 
också. Även här kom man in 
på frågor som kompetensför-
sörjning, att företag inte får 
tag på arbetskraft, såväl in-
genjörer som slaktare. 

Det gäller att ha en bra 
samverkan kommunerna 
emellan om utbildningsbe-
hov, praktikplatser och före-
tagens tillväxt.

Ing-Marie Norrman

Britt-Marie Bergfalk fanns med från Almi och tillsammans med Hans Gundmar, rådgivare i bland annat gene-
rationsskiftesfrågor, informerade de om vad som är på gång i Dalsland från deras sida.

näringen är överens om ta-
gen. Kommunen kommer att 
göra sitt, men jag tycker att 
det är en bra tågordning att 
näringen först säger sitt. Vi 
ska plocka från de visioner 
som finns och tänka långsik-
tigt, säger Morgan E Anders-
son.

Närheten till Västerråda 
borde vara ett plus även för 
handeln i centrum?
Morgan E Andersson beto-
nar att nära är bra och har 
själv mätt upp hur lång tid det 
tar att gå från Torget till Mel-
leruds Handels entré. 

– 2,56 minuter tog det för 
mig. Jag är angelägen om att 
se Mellerud som en helhet. 
Kommunen planerar för att 
utveckla stråket mellan Väs-
terråda och centrum. Främst 
står självklart trafiksäkerhet, 
men även andra viktiga delar 
som tillgänglighetsaspekter, 
belysning, planteringar och 
annan utsmyckning måste 
beaktas. Jag tycker också att 
Österrådaplan – som jag 
hellre kallar torg – är på gång 
att bli mer publik. Socialför-
valtningen har samlat flera av 
sina verksamheter i postens 
före detta lokaler. I måndags 
flyttade Guldjobbet – en pri-
vat aktör inom arbetsförmed-
ling och rådgivning – in i ti-
digare NK:s lokaler och i 
början på nästa år är förhopp-
ningen att vi kan inviga en ny 
förskola i Telaris. Det kom-
mer att bli liv och rörelse här 
också, menar Morgan E An-
dersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Knappa tre minuter från Köpmantorget till Melleruds Handel
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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

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 

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

Blästring och  
         lackering

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

Axplock från medborgardialogen 2017
”Det behövs en klädaffär för 
ungdomar, typ Junkyard.”
Han, 13-18, Mellerud 

”Torget: Bilfritt torg, fri 
parkering i hus där Konsum 
finns. Butiker som ”show-
room” med internethandel. 
Öppet torg för publikdra-
gande aktiviteteter, markna-
der, politik, ”frälsis”, uteser-
veringar, blodgivarbuss. Full 
tillgänglighet! Storhandel på 
Västerråda!” 
Han, 56-75, Mellerud 

”Service/Handelshus för en-
treprenörer i området” 
Hon, 56-75, Järn 

”Vid torget borde man 
bygga en liten saluhall som 
enbart säljer varor som pro-
duceras lokalt.” 
Han, 26-35, Mellerud 

”Här skulle det passa med 
ett ”centrumhus”. I huset bör 
dessa funktioner finnas: Bib-
liotek, konsthall/utställ-
ningsrum, café, studierum/
tysta-rum, liten scen etc. 
Varför inte ha någon våning 
med bostäder ovanför?” 
Han, 26-35, Mellerud 

”Vi är ett gäng med ungdo-
mar, ca 30-40 personer, som 
står och pratar och umgås vid 
Pressbyrån. En del kommer 

från Brålanda med sina epa-
traktorer. Vi är mellan 15-16 
år. Vi skulle vilja ha ett om-
råde där vi kan hänga utan 
klagomål. Det ska vara cen-
tralt och lätt att ta sig dit.” 
Hon, 13-18, Mellerud 

”Detta (Österrådaplan) är 
den bästa platsen för ungdo-
mar i Mellerud. Här är alla 
välkomna! Alla respekterar 
varandra.”
Han, 13-18, Mellerud 

”Gör ett Vallastaden i mi-
niatyr, var kaxiga i mark-
nadsföringen att Mellerud 

har allt man kan behöva och 
arbeta aktivt med att göra det 
än bättre” (Vallastaden är en 
ny stadsdel i Linköping. Vi-
sionen har varit att skapa en 
varierad boendemiljö med 
människan i fokus. På fem år 
byggdes de första 1000 bo-
städerna av 40 aktörer. Det är 
rekord i både snabbhet och 
mångfald).
Hon, 36-55, Mellerud 

”Våra stora fördelar som 
attraktiv boendekommun 
tror jag är vår vackra lands-
bygd med många sjöar. Det 
lockar betydligt mer än ”van-

liga villaområden eller enbo-
stadshusområden” på Mel-
leruds platta omgivningar. 
Leta efter många attraktiva 
LIS-områden. Ett samhälle 
med vackra byggnader och 
välskötta offentliga miljöer 
signaliserar framtidstro och 
att alla bryr sig. Lägg omsorg 
och stora krav på utformning 
och skötseln av byggnader 
och offentliga miljöer. Ställ 
krav vid byggloven”.
Hon, 56-76, Mellerud 

ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

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

HEJ

VI FINNS DÄR NÄR 
DU BEHÖVER OSS

Bäckefors 0530-73 07 00
Mohed 0270-26 93 30

 www.corexgroup.com

Corenso blir Corex
Corenso är nu helägt av VPK Packaging och slås samman

med Corex och byter i samband med detta namn.
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Att sälja eller köpa bostad är ditt livs viktigaste affär. Och då ska du självklart 
inte nöja dig med första bästa mäklare.

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Noga med att välja mäklare?
FUNDERAR NI PÅ ATT SÄLJA, MEN HAR INTE RIKTIGT BESTÄMT ER? Då föreslår vi att ni bokar 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. Om du vill kan vi dessutom lägga ut bostaden som som På gång på vår hemsida för att 
kolla av intresset på marknaden.

Chanserna är stora att vi redan känner några som är intresserade av din bostad, så varför inte  
prata med oss.

Vi finns alltid nära till hands.

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.

Bolagets namn Bolagets verksamhet

Caféglädje i Mellerud AB Spelbutik med förmedling av spel samt 
 kioskförsäljning.

Car Central EAC AB Handel med begagnade personbilar och lätta 
 motorfordon, samt bilverkstadsverksamhet,  
 bilreparationer, bilservice och allmän 
 servicebilreparation.

Dalbo Timmerhus AB Timmerhustillverkning.

Dalslands Natur & Friskvårds Guide AB Guideverksamhet på land och i vatten, 
 kanotuthyrning, friskvård, kursverksamhet med 
 föredrag och föreläsningar, miljöarbete.

Dan Johannessons Fastighets AB Fastighetsförvaltning.

Elaffären i Mellerud AB Detaljhandel med vitvaror, elartiklar och  
 hushållsapparater.

Engqvist Holding i Mellerud AB Förvalta aktier, andelar och fastigheter.

Noll Fem Tre Noll AB Konsultverksamhet inom grafisk design, 
 marknadsföring och webbutveckling. 
 Handel med fordon.

Tälia Maria AB Importera kläder från utanför europeiska uninonen 
 och sälja som grossist till butiker i Sverige.

Viconia Holding AB Äga och förvalta lös egendom samt därmed 
 förenlig verksamhet. Bolaget har till föremål 
 för sin verksamhet att bedriva datakonsultverksam- 
 het, drift, tjänster samt lösningar inom data och IT.

Dalslandskan Utgivning av skrifter, böcker, bildkonst och 
 forskningsresultat.

Health By U For U Arbetar för att hjälpa personer att utveckla sin egna 
 fysiska förmåga både genom att hjälpa dem med 
 deras träning men också att hjälpa personer att 
 slappna av och förbättra deras återhämtning med 
 hjälp av både svensk klassisk massage och  
 djupgående idrottsmassage.

MELLERUDS MASKIN Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva 
 byggnadssnickeri, rivning och uthyrning av 
 grävmaskin med förare.

Nelly Bazaar Bazaar med papyrus, statyer, faraoniska statyer,  
 orientalisk utklädande från Egypten.  
 Syr damkläder efter beställning.

Noina Massage Massage och kroppsvård.

Andersson & Sandström Candy Group Handelsbolag Exportera svenskt och nordiskt godis.

Handelsbolaget Isgren & Johansson Bokförlag och handel med böcker.

Butikschef med familj vill bli dalslänningar

Micka Peterson har flyttat från Helsingborg för en tjänst som butiksföreståndare på Dollarstore i Mellerud. 
Än så länge är det veckopendling som gäller, men framgent siktar familjen på att köpa fastighet i området.

MELLERUD 
I början av september 
tillträdde hon en tjänst 
som butikschef på Dol-
larstore i Mellerud. Hon 
veckopendlar än så länge 
till Helsingborg, där famil-
jen bor kvar. Men planen 
är att flytta till Dalsland, 
helt klart. Nyetableringen 
I Mellerud verkar ge ringar 
på vattnet.
Under en av familjens alla 
bilturer runt om i Sverige, till 
och från motorsporttävling-

ar, passerade man som många 
gånger tidigare Mellerud. 
Här hade man nu satt upp en 
skylt ”Här öppnar Dalslands 
första shoppingcenter”. 

Tankarna började ta form. 
Inom familjen hade man 
pratat om att eventuellt flytta 
för att komma närmare mo-
torarenorna
 – Vi är ju aldrig hemma i 
Helsingborg utan kuskar runt 
på tävlingar för det mesta. 
Hela familjen är intresserad 
av motorsport, dottern kör 
rallycross och vi övriga hål-

ler oss till folkrace och ifrån 
Helsingborg har vi ju alltid 
långt att köra, berättar Micka 
Peterson om hur idén föddes 
att flytta. Man ritade upp en 
tänkbar geografisk radie och 
inom den ligger Mellerud. 

Ser Melleruds potential
Tillbaka till Dalslands första 
shoppingcenter. Micka bör-
jade googla och söka infor-
mation. Ganska snart fann 
hon att man sökte personal 
till olika butiker i shopping-
centret. 

Hyresbostads-
situationen i Mellerud

Micka Peterson är väldigt 
nöjd över den hjälp hon 
fick när hon sökte bostad 
i mellerudsområdet. Vi 
ställde därför frågan om 
hur det står till med ortens 
bostadskö till Mellbo. Sol-
veig Ågren Källén svarar;
 – Vi har för närvarande 1 100 
till 1 200 personer i kö, men 
sedan vet man ju aldrig om 

dessa står inskrivna i flera 
olika köer. Tilldelningen 
sker sedan utifrån hur länge 
man stått i kö, längst tid kom-
mer först och naturligtvis 
måste man ha egen inkomst 
som klarar hyran. 

Solveig berättar vidare att 
det för närvarande finns le-
diga lägenheter i Dals Ro-
stock och Åsensbruk, dock 

inga i centrala Mellerud. 
Stora lägenheter är det också 
ont om. En tvåa i en äldre 
fastighet, byggd på 60-talet, 
kostar omkring 4 300 kronor 
per månad medan en tvåa i 
den senaste byggda hyresfas-
tigheten ligger mellan 5 100 
till 7 700 kronor i månads-
hyra.   

Ing-Marie Norrman

Hon kommer närmast från 
en biträdande föreståndar-
tjänst inom motorbranschen, 
så hon insåg snabbt vilka 
möjligheter hon hade att söka 
och på den vägen är det. Nu 
har hon ansvaret för en nye-
tablerad butik, tretton an-
ställda och en praktikant från 
gymnasiet. 

Hon säger att hon ser po-
tentialen till försäljning i 
Mellerud och hon upplever 
hela området som ett enda 
handelsområde, speciellt då 
det är så pass nära till centrum 
och torget. Det gäller bara att 
det blir en trygg och säker 
övergång över E45:an
 – Anställningsprocessen 
gick väldigt fort och jag var 

ju också tvungen att ordna 
med bostad. Här fick jag 
fantastisk hjälp av Solveig på 
Melleruds Bostäder, så nu 
hyr jag en tvåa i Åsensbruk. 
Nu kan vi turas om att pend-
la, min man och jag, säger 
Micka, som trivs bra.

På frågan vad hon främst 
värdesätter med Mellerud så 
här långt svarar hon snabbt;

 – Naturen, det är fantas-
tiskt att öppna balkongdör-
ren, komma ut och mötas av 
fågelkvitter mot som i Hel-
singborg ett ständigt dovt 
trafikbrus. 

Motorsportfamilj söker 
fastighet
Målet är nu att hitta en fastig-

het att köpa, inom mera 
normalt pendlingsavstånd. 
Yngste sonen tar studenten 
till våren och därefter plane-
rar man på allvar att sätta 
planerna i verket. Familjen 
söker ett lantligt boende med 
tillräckligt svängrum för en 
bilmekande familj. 

– Ja, vi måste ju ha plats 
för familjens fritidsintresse, 
garaget är nästan viktigare än 
bostaden, skrattar Micka.

– Sedan beror det naturligt-
vis på var maken får jobb, vi 
vill ju bo så att det blir lagom 
pendlingsavstånd för båda, 
säger hon. 

Ing-Marie Norrman

Nystartade bolag i Melleruds kommun 
perioden 1 mars – 1 november 2019
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www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud Tel. 0530-101 77

Nya IceContactTM 3  
En tyst revolution  
från Continental.

TESTVINNARE

Enkelt 
bilägande?
Med privatleasing får du nycklarna till  
en ny bil, utan att du behöver äga den.  
Du betalar en fast månadskostnad och 
slipper tänka på kontantinsats eller 
andrahandsvärde. Dessutom ingår  
service. Låter det som en lösning för dig? 
Kom in så berättar vi mer!

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 for 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: 4,2-5,5 l/100 km, CO2 

122-132 g/km. Miljöklass Euro 6-TEMP. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Större hjuldimensioner 
samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Med reservation for prisförändring och tryckfel.

Nya A 180 man.

Privatleasa från:  2.995  kr/mån.

Inkl SE Edition

Nya B 180 man.

Privatleasa från:  3.395  kr/mån.

Inkl SE Edition

Nya CLA 180 Coupé man.

Privatleasa från:  3.595  kr/mån.

Inkl. SE Edition

Industriutbildning i samverkan med företag
MELLERUD 
Att industrin har ett 
stort behov av kompe-
tent arbetskraft är sedan 
länge bekant. Nu startar 
Jobbspåret som är ett 
samverkansarbete mellan 
näringslivet, vuxenutbild-
ningen, arbetsförmed-
lingen och kommunens 
näringslivsenhet. 
Pengar har sökts från Läns-
styrelsen som finansierar 
projektet med en miljon för 
2020. Just nu är det två per-
soner som påbörjat utbild-
ningen. Ett noggrant förar-
bete har gjorts för att 
kartlägga vilka kurser elev-
erna kan behöva. Konceptet 
är att länka samman språk 
och yrkeskunskaper.

– Personerna är matchade 
för utbildningen, de brinner 
för och vill verkligen detta, 
säger språkläraren Johanna 
Tomkinson som står för den 
språkliga delen av undervis-
ningen medan Daniel ”Dal-
le” Roos” är yrkeslärare.

Båda framhåller vikten av 
att kombinera språk och yr-
keskunskaper. Att förstå och 
behärska språket samt fack-
och branschsvenska är a och 
o för att jobba säkert och bli 
anställningsbar.

– Företagen behöver ar-
betskraft, vi har människor-
na. Samverkan och samar-
bete är nyckeln, säger Anita 

Andersson Hagsgård som är 
chef för arbetsmarknadsen-
heten i Mellerud.

Kunskap om  
säkerhet efterfrågat
Studierna inom Jobbspåret 
sker i samverkan med företa-
gen och undervisningen äger  
också rum där. Kurserna, 
totalt sju delkurser, hålls på 
Daloc, på Hellbergs och på 
Tyre Recycling i Håverud. 

– De handlar om avhjäl-
pande och förebyggande 
underhåll av maskiner till 
exempel, säger ”Dalle” 
Roos.

Han framhåller att den 
allra viktigaste biten av ut-
bildningen handlar om ar-
betsmiljö, säkerhet, till ex-
empel vad som gäller när du 
börjar arbeta med en ny ma-
skin och Lean Production (att 
med ordning och reda effek-
tivisera arbete). Kunskaper 
om detta är starkt efterfrågat 
av arbetsgivare säger han.

– Vi förklarar och visar hur 
det fungerar i Sverige. Vi 
pratar också om hur kostsamt 
det är att anställa i Sverige, 
understryker Johanna.

Eleverna Ali Hamami och 
Mohammed Javad Ibrahimi 
är mycket nöjda med utbild-
ningen.

– Det vi lär oss är viktigt 
och svenska språket har för-
bättrats mycket. När jag 

Jobbspåret, en industriutbildning i samverkan med företagen.  Här Ali Hamami, Johanna Tomkinson, Mohammed Javad Ibrahimi och Daniel ”Dalle” 
Roos under en lektion som handlar om arbetseffektivisering. 

började för två månader se-
dan förstod jag 50 procent av 
vad arbetskamraterna sade, 
nu förstår jag 90 procent. 
Alla pratar med mig, det är 
roligt, säger Ali Hamami, 
som i Syrien hade ett eget 
företag som tillverkade hög-
kvalitativa dörrar, av trä.

Ungdomar till industrin

Det är näringslivsutveckla-
ren Marie Hörnlund som 
skött kontakten med företa-
gen, som hon har en naturlig 
koppling till genom nätver-
ket Industrigruppen i Melle-
rud. Hon har nyligen skickat 
ut en enkät för att ta reda på 

företagens rekryteringsbe-
hov och hoppas få svar från 
många.

Marie berättar att hon ge-
nom Matti Bertilsson, rektor 
för Dahlstiernska gymnasiet 
i Mellerud, erfarit att det idag 
finns ett stort intresse från 
ungdomarna för jobb inom 
industrin. Bland annat intres-

serar sig många för svets och 
CNC. Ett problem är dock att 
alla företag inte kan ta emot 
gymnasieungdomar för att 
den som inte är 18 år inte får 
utföra de arbeten det handlar 
om. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER10 ONSDAG 20 NOVEMBER 2019

Vi producerar 
wellpappförpackningar
- med hjärtat!

Positivt företagande 
i brålandabygden

BRÅLANDA 
Christina Milén Jacobsson 
är ordförande i Brålanda 
företagarförening med 
över hundra engagerade 
medlemmar. Hon kan 
berätta att det är många 
som har bra snurr på sina 
verksamheter och att det 
idoga arbetet för att få till 
ett tågstopp i Brålanda har 
givit resultat.
I november var representan-
ter från företagarföreningen 
på möte med Trafikverket 
angående E45:ans framtida 
sträckning, från Vänersborg, 
förbi Brålanda, till Mellerud.

– Mötet handlade om kri-
tiska zoner i den nuvarande 
sträckningen. Vi gick ige-
nom på kartor var dessa zo-
ner är och diskuterade om det 
finns enkla åtgärder att göra, 
inför att vägen ska bli en 2+1-
väg med 80 kilometers has-
tighet i framtiden. Det kan till 
exempel gälla förlängning av 
busshållplatser så att lång-
samtgående fordon kan 
släppa förbi annan trafik, 
säger Christina.

Plan inför framtiden
I Brålanda är som bekant 
tågstopp på gång. Detta efter 

Temadagar i Brålanda när det handlade om mat och mathantverk. Här 
Agneta Carlsson, utanför Gallerian, som fungerar som en företagskuvös 
där företagsidéer kan testas. Arkivbild.

Registrerade bolag med 
Brålanda som säte (exklusive 
samfälligheter och ideella 
föreningar).
Bolagsform:
Enskild firma: 492  
Registrerade som arbetsgivare 34
AB: 111 
Registrerade som arbetsgivare 74
Ekonomisk förening: 4 
Registrerade som arbetsgivare 3
Enkla bolag: 43

FAKTA

Edsföretag Årets Unga 
Skogsentreprenör
DALS ED 
9 november delades priset 
till Årets Unga Skogsen-
treprenör ut i Lund. 2019 
års vinnare är Joakim Gus-
tafsson från Ed som driver 
Svensk Skogsservice. 
Långsiktighet, en tydlig mål-
bild och att omge sig med bra 
rådgivare är receptet bakom 
ett framgångsrikt företagan-
de, enligt Joakim.

Han blev både chockad 
och glad.

–  Men jag vet inte om jag 
känner mig så ung efter alla 
år i branschen, säger han. Det 
är många som kämpat hårt 
för detta under lång tid och 
det kommer betyda mycket 
för alla anställda, ombud, 
styrelse och övriga som gör 
ett kanonjobb för oss i en tuff 
bransch.

– I branschen har vi länge 
varit drabbade av osund kon-
kurrens och oschyssta vill-
kor. Jag har varit uthållig och 
stått upp för mina och bola-
gets värderingar under alla 
år. Det kostar att erbjuda 
schyssta villkor för anställda 
och vi har jobbat hårt för att 
skapa värden för våra bestäl-
lare men nu känner vi resul-
tatet av det vi investerat, sä-
ger Joakim.

Satsa på personalen
All personal och även ombu-
den har fått gå en säljutbild-
ning och även utbildats i fö-
retagets värderingar; 
långsiktigt och värdeska-
pande.

ett omfattande lobbyarbete, 
främst genom företagarför-
eningens infrastrukturgrupp.

– Det är väldigt positivt, 
många insatser av många 
människor har gjorts för att 
detta ska bli verklighet. Nu 
jobbar vi med den fördjupade 
översiktsplanen där vi har en 
mycket bra dialog med Vä-
nersborgs kommun. Många 
har fått möjlighet att fram-
föra sina synpunkter i dialog 
med kommunen. Det har 
bland annat diskuterats hur 
Trafikverket tänker sig med 
infarter från E45 mot tåg-
stoppet. Även vänerkustens 
förväntade utveckling har 
beaktats när det gäller detta, 
hur framtida invånare där ska 
ta sig till tåget. Vi har ex-
ploatörer som vill utveckla 
och bygga och många vill 
stärka sina verksamheter i 
Brålanda och då är det bra att 
ha planer färdiga. Tågstoppet 

är planerat att vara klart se-
nast 2028, berättar Christina.

Företag nyanställer
Hos företagen i Brålanda är 
det enligt Christina Milén 
Jacobsson full fart. Industrin 
har ökat sin verksamhet med 
nyanställningar som följd, 
serviceföretag och butiker 
går bra och klustret med sina 
olika utbildningar gör att ar-
betsgivare får nära till kom-
petens, inte bara inom de 
gröna näringarna.

– Många bilar kommer in 
till Brålanda varje dag. Det 
har byggts mycket i bygden, 
utbyggnader av verkstäder, 
maskinhallar etcetera. Ett 
stort antal hantverkare har 
bott här och det stimulerar 
butiker, restauranger och 
hotellverksamhet. Man ser ju 
hur viktigt det är att vi som 
konsumenter är stolta över 
det vi har och handlar i byg-
den. Butikerna i Brålanda är 
välbesökta. Har vi service 
ska vi använda den. Flera 
verksamheter har utvecklats 
genom Gallerian som fung-
erar som en företagskuvös 
där man kan testa sina före-
tagsidéer. Några har också 
med framgång provat att ha 
en filial där, säger Christina 
Milén Jacobsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

– Vi har stått upp mot ose-
riösa beställare och fokuserat 
på de som står för schyssta 
leveranser och villkor, där 
allting fungerar och vi får flyt 
i produktionen. Vi är väldigt 
måna om personalen som 
kommer hit och arbetar.

Skogen kan vara en tuff 
bransch att driva företag i 
och då gäller det att stå sta-
digt i företaget med en tydlig 
målbild. Ett arbete som inte 
är lätt att klara av själv, därför 
är det viktigt att ta hjälp av 
erfarna och duktiga männ-
iskor.

– Vi var tidigt ute med att 
tillsätta en professionell sty-
relse. Även om man är en 
”liten” företagare så behöver 
man det. 

 Juryns motivering:
”Joakim Gustafsson är ett 
föredöme och en utpräglad 
entreprenör med ett tydligt 
kundfokus, som ständigt sö-
ker nya innovativa lösningar 
med hjälp av ny teknik och 
nya metoder. Han har ett driv 
och engagemang som gör 
honom till ett föredöme för 
blivande och nuvarande en-
treprenörer i branschen. 
Joakim har också en väl ut-
vecklad och genomtänkt 
personalpolitik”.

Priset Årets Unga Skogs-
entreprenör delas ut till en 
ung och framstående entre-
prenör inom skogsbruk. 

Priset är på 50 000 kronor.



MELLERUDS NYHETER 11ONSDAG 20 NOVEMBER 2019

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

 

Ingen lägenhet  
ledig just nu men  
kanske i morgon! 

Kontakta oss för mer info!

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

olesensbygg@gmail.com

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål

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! Tel. 0521-373  06

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB
Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59
Dalsland: Anton Johansson 070-721 60 61

Boka Nu för våren 2020 Skogsplantering
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
Vax och Woodcoat
GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Hybridasp • Ädellöv

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

Vilka butiker önskar du skulle tillkomma i centrala  
Mellerud för att bibehålla ett levande centrum?

Clary Larsson och Cilla Ömnehag, Mellerud:
En skoaffär, vi har hört att många är besvikna att inte den vi 
hade öppnade upp igen efter branden. Det finns heller ingen 
teknikaffär, typ Audio Video. Det är viktigt att visa upp att 
det finns butiker i centrum.Kjell Karlsson, Mellerud:

Det är viktigt att handeln i hela Mellerud ska få leva. Nu 
tycker jag det saknas en ur- och guldbutik, en skobutik och 
en elektronikbutik som Audio Video som fanns här förut. Det 
skulle behövas fler klädesbutiker också. Om detta öppnade i 
Mellerud skulle fler stanna kvar och handla på hemmaplan. 
Alla butiker behöver varandra, både de i centrum och de på 
Västerråda. Man måste samarbeta, det är inte vi mot dem. 

Vilka butiker önskar du ska tillkomma för att  
Mellerud ska fortsätta vara en levande handelsort?

Petra Salomonsson.
– Det jag tänker på först och 
främst är en skobutik och det 
är inte bara för att bibehålla 
ett bra centrum. Jag arbetar 
inom demensvården och 
även ur den synvinkeln hade 
det varit bra med en skobutik 
på orten. Det är många 
gånger svårt att få skor till 
våra brukare som passar. 
Finns det en butik på orten så 
underlättar det på så vis att 
då kan man få låna med sig 
skor och brukarna får prova 
hemmavid i lugn och ro. Det 
är inte så roligt att åka fyra-
fem mil för ett par skor som 
sedan inte passar och tillbaka 
och byta igen. 

MELLERUD 
De allra flesta som vi ställt 
frågan ”Vilka butiker öns-
kar du skulle tillkomma i 
centrala Mellerud för 
att bibehålla ett levande 
centrum?” har svarat 
skobutik. Några har här 
också lagt till önskemål 
om en skomakare, för att 
kunna lämna in att laga 
dragkedjor eller klacka 
skor och här tänks det då 
miljömässigt. 
– Ibland köper man ju nytt, 
enbart för att en dragkedja i 
stöveln krånglar, som myck-
et väl hade gått att laga, 
speciellt om man har ett par 
stövlar som för övrigt är bra 
och man trivs i, anser Anna 
Johansson.

– Jag tycker absolut det 
saknas en skobutik och kan-
ske också en riktig parfyme-
ributik. Det finns ju en del 
småsaker som man ibland 
behöver och det känns lite 
dumt att behöva åka långt för 

att få tag på dessa, säger 
Britta Grenander.

Fler klädbutiker
Beroende på vilken ålder 
man är i så svarar man lite 
olika i övrigt, den som har 
barn vill absolut ha någon 
butik för barn- och ungdoms-
kläder. 

Fler klädbutiker, speciellt 
för män har också lämnats 
önskemål om. 

En elektronikbutik är det 
många som saknar och ett 
bageri/konditori 

– Jag saknar verkligen NK, 
säger en blygsam herre som 
först inte ville svara på vår 
fråga, men kommer tillbaka 
efter att ha funderat en stund.   

Överlag nöjda med orten 
och dess centrum är våra 
norska vänner. 

Vi träffade flera av dem 
under vår rundvandring i 
centrum under den regniga 
lördagsförmiddagen.

 – Men det är synd att det 
blivit lite tomma affärsloka-

Företag prisades
DALSLAND 
För en tid sedan höll 
Dalsland Turist AB sitt år-
liga höstmingel.  Den här 
gången bjöds turistbola-
gets  samarbetspartners 
till DTAB:s nya lokaler i 
gamla bankhuset i cen-
trala Bengtsfors. Med tal, 
bubbel och buffé korades 
Årets Turistföretag och 
Årets Uppstickare. 
Årets Turistföretag ligger i 
Färgelanda kommun och 
heter Ragnerud, camping-
en och stugbyn vid Ragne-
rudssjön som i tredje genera-
tion drivs av familjen 
Örtengren. 

Juryns motivering lyder:
”Årets företag är Ragnerud 

som i tredje generationen 
fortsätter utvecklingen av en 
viktig besöksnäringsmotor i 
Färgelanda och Dalsland. 
Med energi och glädje har 
Marielle och Linus breddat 
verksamheten och med kva-
litet i fokus tar de vara på 
Ragneruds stora potential 
inom bland annat boende, 
mat och naturupplevelser.”

Årets Uppstickare kom-
mer från Åmåls kommun och 

Dalslands Turistpris:
Turistpriset har delats ut årligen 
sedan 2017 för att hylla företags-
hjältarna inom besöksnäringen 
i Dalsland. Juryn består av kom-
munstyrelsernas ordföranden i 
samtliga sex Dalslandskommu-
ner. Tidigare pristagare har va-
rit:

– Dalslands Aktiviteter och 
Storholmens Kanaltrafik som 
Årets Företag

– Upperud 9:9 och  Sportfish-
ing Dalsland som Årets Upp-
stickare

FAKTA

heter Edsleskogs Wärdshus. 
Företaget är visserligen ing-
en nykomling men ägaren 
Johan Postma överraskar år 
efter år genom sin genuina 
drivkraft och idérikedom.

Jurins motivering lyder:
”Årets Uppstickare är Ed-

sleskogs Wärdshus med Jo-
han Postma som primus 
motor. Hela tiden nya idéer 
och produkter gör att Edsle-
skogs Wärdshus har rollen 
som en ständig uppstickare 
där inget är omöjligt. En fö-
rebild i att se möjligheter och 
nya säsonger.”

ler här, de må nokk fyllas i, 
säger en man från Oslo.

Tomma lokaler
Detta är också något som 
flera andra påtalar, att man 
måste se till att det blir verk-
samhet igen i de tomma lo-
kalerna, speciellt den senaste, 
den tomma livsmedelsbuti-
ken vid torget.

 En dam för fram åsikten 
om att det är för dyrt att 
handla i Mellerud, hon åker 
hellre till Åmål eller Överby, 
säger hon medan hon packar 
in sina matkassar bak i sin bil.

Ett par jägarintresserade 
herrar som vi träffar på torget 
menar tvärtom, att de har allt 
de behöver på orten numera.

Ing-Marie Norrman



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

E-handel kombinerat med fysisk  
butik– ett vinnande koncept

Göran Andersson och dottern Petra Andersson jobbar med ett vinnande koncept, 
dels en fysisk butik och dels e-handel.

MELLERUD 
En fysisk butik i kombination 
med e-handel, det vill säga två 
säljkanaler. Det är verkligheten 
för butiken Ute&Inne som drivs 
av Göran Andersson och hans 
dotter Petra Andersson som 
bedriver e-handel.
Göran har lång och gedigen erfa-
renhet som handlare i Mellerud. 
För 1,5 år sedan flyttade dottern 
Petra hem från Stockholm där hon 
utbildat sig inom företagsekonomi 
och marknadsföring. 

Beslutet togs att Petra skulle 
starta e-handel med varor från 
pappa Görans butik Ute&Inne.

Trovärdighetskänsla
– Vi öppnade hemsidan den 19 
oktober 2018. E-handel i kombina-
tion med en fysisk butik är bra. Det 
ger en trovärdighetskänsla att det 
finns en butik och butiken gynnar 
hemsidan som är ett jättebra kom-
plement som finns tillgänglig dyg-
net runt. 

Det finns cirka 5 000 produkter i 
butiken och cirka 1 700 på hemsi-
dan, berättar Petra.

Hon förklarar att försäljningen 
från hemsidan går enligt planen. 
Målet är att hålla bra kvalitet och 
att alla flöden fungerar.

– Trenden är att allt fler hittar dit. 
Jag tror att vi är de enda i Mellerud 
som har ett e-handelsbolag, säger 
Göran.

Petra tycker det är förvånande att 
inte fler använder sig av försäljning 
från en hemsida.

Efter att hemsidan kickade igång 
har det kommit många nya kunder 
till butiken, ibland med en bild i 
mobilen på en vara de vill ha. 

Kunderna kommer från Åmål, 
Uddevalla, Bengtsfors, Billings-
fors, Bäckefors med mera.

– Vi är rätt unika här och som-
margästerna älskar oss, säger Gö-
ran.

En trygghet
– Man kan ju öppna e-handel var 
som helst. Det finns hur mycket 
möjligheter som helst. Fast det 
kräver mycket arbete. Det gäller att 
ligga i när det gäller att marknads-
föra sig. E-handeln är en trygghet 
– ett ben till att stå på, tillägger 
Petra.

På frågan om konkurrensen från 
köpcentret påverkat försäljningen 
svarar Göran att han sett många nya 
ansikten i butiken.

 – Vi var förberedda på ett litet 
tapp, men om man ser till siffrorna 
är vi tillbaka på samma som i fjol. 
Det är positivt och jag tror vi får 
fler nya kunder till centrum över 
tid. Jag har pratat med Ingmar (Jo-
hansson, etableringsansvarig på 
Melleruds Handel) om att mark-
nadsföra oss gemensamt utanför 
Mellerud. Mellerud har alltid varit 
en handelsort och att stärka Mel-
lerud gynnar alla, förklarar Göran.

– Jag tycker det är jättekul med 
det nya köpcentret, konkurrens är 
alltid bra, säger Petra.
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E-handeln hade ett starkt år under 2017. Tillväxten uppmättes till 16 procent under 
året, det resulterade i en omsättning på 67 miljarder kronor.


