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LÄTT- OCH TUNGBÄRGNING

LARM DYGNET RUNT
Dalsland 0530-92 000

Rikstäckande bärgning 
020-912 912

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

• Låsöppning • Kranbil med såg

Tungbärgarna i Väst

Kents Åkeri i Berg AB

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

 Maskingatan • Jörgen Andersson 0704-91 07 81

Vill förlänga säsongen

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Många har 
fått upp 

ögonen för 
Dalsland

”
HÅVERUD
Dalsland Center är en 
turistmagnet av rang, 
men hur har den gång-
na säsongen sett ut? 
Hur planerar man inför 
nästa år? Vad jobbar 
man med nu när det är 
lågsäsong?

Vi träffar Eva Nilsson-Ols-
son som är kommunens tu-
rismutvecklare och operativt 
ansvarig för Dalsland Center 
i Håverud. Hon är mitt uppe 
i planeringen inför säsongen 
2021, dagarna är fyllda av 
möten av allehanda slag.

Utöver annat turismarbe-
te i kommunen är hon även 
engagerad i Vänersamarbe-
tet och projektet Lake Vä-
nern Grand Tour, där målet 
är att utveckla Vänern som 

destination. Framför allt 
handlar det arbetet just nu 
om Vänerleden.

Trots pandemin vill Eva 
planera så långt det går, men 
med beredskap för att an-
passa utefter hur coronasitu-
ationen utvecklar sig. Hittills 
planeras utställning på tema 
Dalsland, konstutställning-
ar och en utställning med 
anledning av att den svens-
ka demokratin firar 100 år. 
Dalsland Center hoppas 
även kunna arrangera som-
marmusik under 2021.

– Detta är klart hittills, 
men tillsammans med verk-
samheterna runt sjön Uppe-
rudshöljen jobbar vi för att 
förlänga turistsäsongen ge-
nom att öppna upp området 
tidigare på året och stänga 

senare. Vi behöver jobba 
både för att vi har aktivitet 
inne i våra lokaler, men det 
är också viktigt att se till att 
våra vandringsleder och an-
dra friluftsområden är i ord-
ning och funktionella, säger 
Eva Nilsson-Olsson.

Flexibilitet

Vad gäller säsongen som va-
rit har flexibilitet och anpass-
ning varit ledorden. Med 27 
inställda eftermiddagskon-
serter, varken Kanal yra eller 
andra evenemang såg det till 
en början inte så ljust ut. 

– Vi öppnade som vanligt 
den 1 maj med enbart tu-
ristinformation, inga utställ-
ningar eller evenemang av 
något slag. Men från mitten 
av sommaren har vi visat ett 
par olika konstutställningar 

samt en miniutställning som 
visat Dalslands natur och in-
formerat om allemansrätten, 
extra viktigt i år då många, 
både vana och ovana, har 
vistats mycket ute i naturen, 
berättar Eva Nilsson-Olsson. 

I turistinformationen var 
det mest frågor om vand-
ringsleder och paddling. 

Besökarna var i huvudsak 
svenskar, en hel del från an-
dra delar av Sverige. 

– Många har fått upp ögo-
nen för Dalsland och med 
nya besökare i kombination 
med – så snart coronasitua-
tionen tillåter – våra utländ-
ska gäster, kommer det att 
bli fullt upp!

Stod bilar överallt

– Under försommaren var 
det mycket lugnt i Dalsland 
Center, men någon vecka in 
i juli lossnade det och även 
om vi inte kom upp i samma 
besöksantal inne i centret, 
så kunde man se att många 
besökte vårt område; myck-
et bilar, bra bokat på bland 
annat boendeanläggningar. 
Med ett besöksantal på strax 
över 100 000 under maj-sep-

Eva Nilsson Olsson arbetar som turismutvecklare i kommunen 
och är operativt ansvarig för Dalsland Center.

tember är det – särskilt un-
der pandemitider – viktigt 
att hålla på säkerhet och att 
människor känner sig tryg-
ga, menar Eva Nilsson-Ols-
son. 

Hon berömmer somma-
rens feriepraktikanter som 
gjorde ett fantastiskt arbe-
te med att desinficera ytor, 
handtag och räcken, hålla 
rent och snyggt samt hjälpa 
till att påminna besökarna 
om att hålla avstånd. 

– Inte världens roligaste 
arbete, men oj så viktigt! Jag 
tycker även att våra besökare 
har varit bra på att visa hän-
syn mot både oss i persona-
len och varandra, framhåller 
Eva Nilsson-Olsson.
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mellerud.se

Få koll på 

För att du som företagare eller om du är intresserad av 
näringslivsutveckling ska få bra koll på vad som händer i 
vår kommun informerar vi i olika kanaler. 

På Facebook söker du rätt på Näringsliv Melleruds kommun och 
trycker ”gilla”. Där lägger vi ut information som vi tror att du kan 
vara intresserad av eller ha nytta av. Vi delar också inspirerande 
och positiva nyheter från andra.

På kommunens hemsida, www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete 
hittar du information om företagande, lokaler, tillstånd, 
kontaktuppgifter samt nyheter och annan matnyttig information.

vad som händer!

En lotsfunktion ska göra det lätt för företagare att få snabba svar. Maria Wagerland, chef för Tillväxtenheten och Jenny Christensen, vikarierande näringslivsut-
vecklare.

 Vi vill 
erbjuda ett 
gemensamt 
möte inom 
tio dagar

”

”Man ska inte bli slussad runt”

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

MELLERUD
I april antog kommunfullmäktige en ny närings-
livsstrategi. I den står att kommunen ska verka 
för att ge företag bättre förutsättningar för ut-
veckling genom att erbjuda bästa möjliga kvalitet 
på kommunal service. En lotsfunktion ska göra 
det lätt för företag att snabbt få svar på sina frå-
gor.

Sedan i somras arbetar vi-
karierande näringslivsut-
vecklaren Jenny Christensen 
med riktlinjerna för en fö-
retagslots, en funktion där 
företagares kontakter med 
kommunal verksamhet han-
teras snabbt och effektivt, 
med god service.

– Det ska vara en väg in 
och det innebär lotsning 
både inom och utom kom-
munens verksamhetsom-
råden, förklarar Jenny och 
hennes chef Maria Wager-
land som tillträdde sin tjänst 
på Tillväxtenheten i septem-
ber i år. 

Tillväxtenheten ansvarar 
för  plan-och byggfrågor, tu-
rism, näringsliv samt mark- 
och exploateringsfrågor.

Målet med lotsfunktio-
nen är att ta bort steg för 
den företagare som söker 
svar på en eller flera frå-
gor. Lotsfunktionen består 

av enskilda nyckelperso-
ner från kommunens olika 
förvaltningar och externa 
samarbetspartners som 
hanterar tillstånd för före-
tag. Näringslivsutvecklaren, 

just nu Jenny Christensen, 
håller ihop funktionen och 
ansvarar för att kommuni-
kationen mellan olika för-
valtningar fungerar.

– På det sättet kan vi 
snabbt få en grupp av tjäns-
tepersoner som snabbt kan 
komma ihop. Vi vill erbjuda 

ett gemensamt möte med fö-
retaget inom tio dagar, säger 
Jenny Christensen.

– Man ska inte bli slussad 

runt, understryker Maria 
Wagerland.
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ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

VI FINNS HÄR NÄR DU BEHÖVER OSS

SKRÄDDARSYDD FÖRETAGSFÖRSÄKRING
Din försäkring anpassas för den trygghet verksam-
heten behöver. Prata med våra nära och engagerade 
rådgivare om ditt företags unika behov. 

Vi hjälper gärna dig också, välkommen att kontakta oss! 0521-308 20  www.dina.se/vastHEJ

VI FINNS HÄR

VI GILLAR 
VÅRA KUNDER
OCH NI VERKAR 
GILLA OSS OCKSÅ

ETT OCH ANNAT FÖR EN TRYGGARE VARDAG 
Kolla dinatrygghetsbutik.se

– Köptroheten hos lokalbefolk
ningen har varit stor under den 
här tiden, det tapp som varit går att 
hantera, det säger Göran Anders
son ordförande i ortens köpman
naförening.

Melleruds köpmän 
och pandemin

Att kunna röra sig fritt bland butikerna, utan att trängas, 
uppskattas av kunderna så här i coronatider. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Göran Andersson är som ordförande i köp-
mannaföreningen nöjd med det samarbete 
och samförstånd som man haft under året 
med såväl varandra som kunder och framfö-
rallt kommunen. Foto: Susanne Emanuelsson.

Espen Olsen Maelum har endast några må-
nader bakom sig som centerkoordinator vid 
Melleruds Handel, men konstaterar att kun-
derna gillat att ha stora ytor att röra sig på.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Vissa har haft extraöppet för risk
grupper och/eller tagit emot tele
fonbeställningar. Tryggheten för 
både kunder och personal har fått 
styra.

MELLERUD
Hur har det här året hittills varit för handeln i Mellerud, un-
der denna omtumlande tid, med covid–19 i hasorna? Hur har 
det påverkat resultatet och hur har man hanterat det hela? 
Hur har man försökt att lösa det?    

Det bästa 
hade varit 

om det 
kunnat gå 

att reducera 
arbetsgivar-

avgiften

”
Vi söker hela tiden efter rekom
mendationer och råd, berättar Gö
ran Andersson vidare. 

Han nämner bland annat att 
man på Ute & Inne, för att ha koll 
på kundtillströmningen, diskute
rat att kunna lösa det hela medelst 
kundkorgarna, där de kan begrän
sas utifrån hur många kunder som 
får komma in i butiken.  

Råd, stöd och information

Från kommunalt håll har man 
varit delaktig med råd och infor
mation. Genom näringslivsrådet, 
som under den här tiden träffats 
veckovis, har man försökt få ett 
helhetsgrepp över situationen och 
man har hela tiden löst uppkomna 
frågor i samråd.

Av de stöd till enskilda närings
idkare som finns att ansöka om, så 
har några utnyttjat möjligheten till 
korttidsarbete för sin personal.  

– Men jag anser att det bästa 
hade varit om det kunnat gå att re
ducera arbetsgivaravgiften istället 
för olika bidrag, tror det hade varit 
mera rättvist, säger Göran Anders
son.

För att göra Mellerud starka
re som handelsort så har man nu 
även kommit fram till ett samar

Inledningsvis hade handeln ett 
stort tapp i mars och april. Maj 
och juni var sedan mer normalt, så 
även augusti till oktober. Den stora 
dippen var juli månad och det be
roende på uteblivna turister, fram
för allt från Norge. De som drab
bats värst är givetvis hotell och 
restaurangnäringen och i viss mån 
frisörsverksamheten. Några andra 
har det tufft, men det är inte helt 
nattsvart. Ingen har heller dragit 
ned på sina öppettider.

Lösningsorienterade butiker

– Eftersom detta är första året för 
oss har vi ingen historik att jäm
föra med, men livsmedelsbutiken 
har dock klarat sig mycket bra, 
samtidigt som vi ser att kunderna 
uppskattar stora ytor att röra sig 
på, kommenterar Espen Olsen Ma
elum vid Melleruds Handel.    

Butikerna har försökt lösa situa
tionen på bästa sätt. Det finns all
tid handsprit tillgängligt och man 
har uppmanat till att hålla avstånd. 

bete mellan centrumbutikerna, 
butikerna inom Melleruds Handel 
samt Bloms varuhus. Med saman
nonsering och samarrangemang 
vill man nå ut, både inom och ut
anför Dalsland, med budskapet om 
vad Mellerud har att erbjuda.

Ing-Marie Norrman

– Skulle situationen bli värre får 
vi ta diskussionen i köpmannaför
eningen. Frågan om hur många 
som kan vara i butikerna samtidigt 
beror ju helt på hur butiken ser ut. 
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FTG huggarvagnar 
ger bästa total-
ekonomin - högt 
andrahandsvärde!

 

 

Se alla våra modeller på www.ftgforest.com 
eller kontakta din lokala återförsäljare!

FTG Cranes AB 
668 40 Bäckefors 
0521-26 26 30 
www.ftgforest.com

En huggarvagn från Moheda eller Mowi 
 håller för att brukas i skogen år  efter år. 
När du byter in den kan du glädjas åt 
ett högt andrahandsvärde  – en begag-
nad  huggarvagn från FTG 
är  eftertraktad! 

Moheda och Mowi är utvecklade och 
 producerade i  Bäckefors,  Dalsland. 
Vi vet vad skogsfolk vill ha -  en drift-
säker, stark och stabil huggarvagn, 
byggd för att  användas under lång 
tid i skogen.

Sveriges 
mest sålda 
huggarvagnar!

www.orscementgjuteri.se

Vi tillverkar betongelement 
för alla typer av byggnader!

Rengöringsmedel av kvalité

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

www.konsumentkemi.se

MELLERUD
Den 1 september till-
trädde 50-årige Joa-
kim Johannesson som 
ny vd på Emballator 
Melleruds Plast.

Han bor i Säffle och familjen 
består av sambo, två egna 
barn och tre bonusbarn mel-
lan elva och tjugoett år. På 
fritiden ägnar han sig gär-
na åt jakt och fiske, men är 
också engagerad i det lokala 

föreningslivet, såsom Säffle 
Sportklubb.

Vad gjorde att du sökte 
jobbet?

– Företaget har en ägar-
struktur jag tycker om, en 
tydlig ägarbild med inrikt-
ning på värdegrunder jag 
lätt kan relatera till. Här 
finns ett samhällsengage-
mang, företaget är delaktigt 
både lokalt och centralt. Här 
finns alla komponenter jag 
tycker om att jobba med, 

produktion, utveckling och 
på marknadssidan, säger 
Joakim Johannesson.

Han tillägger att han job-
bar med tillväxt och för att få 
lönsamheten på en bra nivå.

– Jag trivs väldigt bra här. 
Vi har ett bra år bakom oss 
och det ser riktigt lovande 
ut, konstaterar Joakim Jo-
hannesson.

Han kom senast från en 
tjänst som marknadsdirek-
tör under 13 år på Somas 

Instrument AB. Han har 
även varit affärsenhetschef 
på Metso.

– Vi byggde till exempel 
hela pappersmassabruk. Jag 
har jobbat mycket med sto-
ra projekt på internationell 
nivå, men jag trivs bäst med 
att jobba på en mindre ort.

”Jag tycker om ägarstrukturen”

Joakim Johannesson är ny vd på Emballator 
 Melleruds Plast sedan 1 september i år.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

DALS ROSTOCK
Melleruds kommun 
har köpt fastigheter-
na Sandlycke 1:26 och 
Sandlycke 1:6 i Dals 
Rostock för 1,5 mil-
joner kronor. Köpet 
finansieras med peng-
ar som blev över ef-
ter bygget av Ängenäs 
särskilda boende.

Fastigheterna ligger vid 
södra infarten till Dals Ro-
stock och har fungerat som 
hästgård. Till fastigheterna 
hör fem hektar skog och 13 
hektar jordbruksmark, stall 
och bostadshus, det senare i 
rivningsskick.

Fastigheterna såldes på 
offentlig auktion i Uddevalla 
den 9 november och Melle-

ruds kommun lade det hög-
sta budet.

– Vi har förvärvat fastig-
heterna för att vara rustade 
för att det i framtiden blir en 
hållplats för tåg i Dals Ro-
stock. De ligger strategiskt 
till, säger kommunstyrelsens 
ordförande Morgan E An-
dersson som fått uppdraget 
att genomföra köpet.

Melleruds kommun till-
träder fastigheterna den 9 
december. Vad som ska ske 
med byggnader och mark 
fram tills en tåghållplats ska 
byggas diskuterades i kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
igår och var i skrivande 
stund inte beslutat.

Rustar för 
framtida tågstopp

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Vid södra infarten till Dals Rostock, har Melleruds kommun köpt två fastigheter 
inför byggandet av en framtida tåghållplats.
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0521-307 10, 070-827 67 64
www.stoltsfastigheter.com

 

Ingen lägenhet  
ledig just nu men  
kanske i morgon! 

Kontakta oss för mer info!

Tel. 0521-373  06

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

  Vi är noga med att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer

Enligt uppgift har lanthandeln funnits i Bäcken i 
Grinstad sedan 1861. Innehavarna har varit: 

1861–1864: Gustaf Eriksson

1864–1873: Lars Anton Engholm

1873–1880: Anders Edvard Bergh

1880–1896: Anders Stenberg

1896–1901: Aron Gillqvist

1901–1919: John Haldén

1919–1937: Efter Haldéns död 1919 drevs butiken först 
av sterbhuset, sedan av ett handelsbolag som bestod 
av de äldre barnen Haldén.

1937–1979: Gunnar Haldén

1979–1986: Lilian och Ralph Wingolf

1986–februari 2021 Agneta Johansson

Februari 2021– Johanna Macdonald

FAKTA Lanthandelns historia

Många 
trodde inte 
att en ung 
tjej kunde 

blanda 
bensin

”

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

35 år som 
lanthandlare

GRINSTAD
Som 24-åring tog Agneta Johansson (då hette 
hon Larsson) över den anrika lanthandeln i Grin-
stad. Nu, snart 35 år senare, lämnar hon över 
butiken för att söka nya utmaningar.

På frågan varför hon beslu-
tat sig för att lämna butiken 
svarar Agneta:

– Butiken är upprustad 
och det är fart på folket i 
bygden. Då är det roligt att 
lämna över. Vi har mycket 
yngre kunder och det bor 
många barnfamiljer i om-

rådet. Så det finns en posi-
tiv anda och många trogna 
kunder.

1986 tog Agneta över efter 
Lilian och Ralph Wingolf.

– Jag hjälpte till hemma 
på mjölkgården i Åsebro 
och ville göra något annat. 
Så pappa gick i borgen för 

mig och sedan har det rull-
lat på, sammanfattar Agneta 
leende.

På den tiden var sortimen-
tet annorlunda, du kunde 
handla spik, stövlar, bultar, 
skyfflar och bensin.

– Många trodde inte att 
en ung tjej kunde blanda 
bensin till motorsågar, men 
det var inga problem, minns 
Agneta.

Utdömd fastighet

Vid övertagande var lokalen 
i dåligt skick och dömdes ut 
efter några år. Agneta ord-
nade ett informationsmöte 
i församlingshemmet med 
kommunen, länsstyrelsen 
och kunder. 150 försam-
lingsbor dök upp! Budska-
pet var; Fastigheten är ut-
dömd. Utan er hjälp måste 
jag slå igen.

– Vi försökte få loss bidrag 
1990 och kunderna ställde 
upp med arbete och pengar, 
både lån och skänkta medel.

Bygdens folk ställde upp 
med 260 arbetsdagar. Ag-
neta byggde i egen regi med 
Knut Sjöberg som byggmäs-
tare.

– Mötet var helt avgöran-
de. Det var helt otroligt att få 
det stödet, tänk att de litade 
på mig, säger Agneta.

Första spadtaget togs i no-
vember 1991 och den 5 no-
vember 1992 öppnades dör-

Johansson, han var ”spring-
pojk” i butiken fram till 2011 
då han började jobba heltid. 

Hur har det varit att job-
ba och leva tillsammans?

– Det har gått bra, han har 
ju gjort som jag har sagt, sä-
ger Agneta och skrattar.

En del förändringar

Genom åren har en del för-
ändringar gjorts i butiken, 
2005 började butiken dato-
riseras. En stor ombyggnad 
genomfördes 2017, då stäng-
de man i fyra dagar.

– Då bytte vi inredning, 
kylar, frysar och lade nytt 
golv. Vi startade en sön-
dag och vi kunde öppna på 
fredagen. Arbetet flöt på 
otroligt bra. Lagerlokalen 
byggdes till 2016 för att vi 
skulle få större frysrum och 
lagerdel. På senare år har vi 
även fått post- och paketut-
lämning, berättar Agneta.

Hon minns de sömnlösa 
nätterna 1992 när räntan 
sköt i höjden. Annars har 
allt rullat på bra, de sista 
fem-sex åren har Agneta sett 
en ökning.

– Men varje dag är en ut-

rarna till den sprillans nya 
butiken. Butiken placerades 
på andra sidan vägen mitt 
emot den gamla. Dåvaran-
de kommunalrådet Lennart 
Karlsson klippte bandet.

1990 hade Agneta träffat 
blivande maken Christer 

Agneta Johansson har beslutat sig för att lämna 
över Grinstad lanthandel, som hon tog över 1986. Det 
finns många fina minnen från de gångna 35 åren.

maning, det blir ett sätt att 
leva. Jag har haft bra per-
sonal i alla år, När man har 
nöjda och glada kunder är 
det också roligt att hålla på.

Genom åren har det an-
ordnats diverse jippon vid 
butiken. På 30-årsjubiléet 
anordnades en tårttävling 
med drygt 30 inlämnade 
tårtor.

Agneta och Christer bor 
bara fyra kilometer från bu-
tiken. På gården finns två 
hästar och en blandrashund 
från Rumänien.

Vad ska du göra i fram-
tiden?

– Jag får väl se om nå-
gon vill anställa en gammal 
handlare, svarar Agneta le-
ende.

1 februari 2021 tar Johan-
na Macdonald över butiken. 

– Det känna bra, det är en 
bra och duktig tjej och per-
sonalen får vara kvar, säger 
Agneta.
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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 

dalsbank.se I 0530-440 00

För andra är Dalsland en liten del av 
Sverige men för oss betyder Dalsland allt. 

Välkommen till din lokala Sparbank i Dalsland

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
Rådgivare 
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
Företagsrådgivare 
försäkring
 0521-27 30 66
 anna.vidarsson@ 
lansforsakringar.se

David Älmqvist
Företagsrådgivare 
försäkring
 0532-618 61
 david.g.almqvist@
lansforsakringar.se

Lena Gustavsson
Företagsrådgivare 
försäkring 
 0521-27 30 62
 lena.gustavsson@ 
lansforsakringar.se

Marie Lorentzson
Rådgivare 
liv och pension
 0520-49 49 10
 marie.lorentzson@
lansforsakringar.se

Johanna Macdonald tar 
över Grinstad Lanthan-
del från den 1 februari. 
Hon har lång erfaren-
het från livsmedels-
handeln och älskar sitt 
jobb. Att få en egen bu-
tik har länge varit ett 
mål.

– Jag har jobbat i 19 år på Ica 
Jätten i Trollhättan. Jag äls-
kar verkligen mitt jobb och 
ännu härligare ska det bli att 
få bli sin egen, säger hon.

Det bästa med att jobba 
inom handeln tycker Johan-
na är att träffa så många in-
spirerande människor.

– Man lär sig så myck-
et, allt från vem man är, till 
kunskaper om mat, vilket är 
ett stort intresse för mig, be-
rättar hon. 

Johanna är uppväxt i Troll-
hättan och bor i Vänersborg 
med sambo och tre barn. Att 
flytta till Dalsland är tyvärr 
inte aktuellt, Johanna tycker 
att det är ett oproblematiskt 
pendlingsavstånd till Grin-
stad och de äldsta barnen, 
som är tonåringar, är inte 
alls intresserade av att flytta.

”Okänd för mig”

Lanthandeln i Grinstad var 
inget känt begrepp för Jo-
hanna.

– Jag har bara åkt förbi en 
gång, så butiken var okänd 

Johanna tar över i Grinstad

BRÅLANDA
Findus och därigenom 
Toppfrys ägare Nomad 
Foods, västeuropas 
största livsmedels-
bolag, investerar 120 
miljoner kronor i an-
läggningen i Brålanda. 

Redan nu är mycket på gång 
hos Toppfrys i Brålanda, två 
av snabbfrysarna byts ut till 
en  enda stor, vilket ger ka-
pacitet för ökad ärtproduk-
tion. 

Dessutom beslutade Fin-
dus ägare Nomad Foods ny-

ligen att investera ytterligare 
120 miljoner kronor i brå-
landaanläggningen. 

– 100 miljoner har redan 
investerats och med ytter-
ligare medel kommer vi att 
renovera kontor, gårdsplan 
och alla byggnader på om-
rådet. Förpackningslinjerna 
kommer att helrenoveras, 
plus att ännu en snabbfrys 
ska byggas. Vi kommer att 
öka produktionen rejält, 
efterfrågan på baljväxter är 
jättestor, säger Toppfrys vd 
Joakim Bratell.

Även Bratells eget företag 

Stor investering i ärtfabriken
Toppfrys i Brålanda rustas efter stor efterfrågan på ärter. 120 miljoner kronor investeras i anläggningen.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Johanna Macdonald, från Vänersborg, tar över Grinstad lanthandel från den  
1 februari nästa år.

för mig tills för en tid sedan. 
Nu när jag varit här känner 
jag vilken betydelse den har 
i bygden. Det känns bra och 
jag hoppas att alla är nyfikna 
på att lära känna mig som 
ny handlare. Helt okänd är 
jag inte, säger Johanna och 
berättar att när hon i förra 
veckan besökte Grinstad 
lanthandel för att möte med 
personalen, stötte hon på en 
kund som kom från hennes 
barndoms gata i Trollhättan. 

En annan kund, fritidsboen-
de på Dalboslätten, visade 
sig ha jobbat tillsammans 
med hennes morfar som se-
dan länge inte finns i livet.

– Det kändes speciellt. Jag 
längtar till den dagen jag tar 
över här. Detta är ett av mina 
mål i livet som jag nu kan 
checka av. Detta är en livsstil 
som jag valt sedan länge, sä-
ger Johanna Macdonald.

Karin Åström

Bratell Harvest & Engine 
AB kommer att göra en stor 
satsning genom inköp av en 
ny tröska.

– Nu önskar vi bara att fler 
dalsländska lantbrukare vill 
odla konventionella ärter. 
I nuläget kommer bara tio 
procent av ärterna från dals-
ländska odlare, resten från 
odlare i Skaraborg, säger 
Joakim Bratell.
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För mer information ring  
Håkan 070-334 50 02

Callhs
Åkeri & Entreprenad AB

Grus- och maskintransporter

ÖR
Det är nu snart ett år 
sedan som Örs Cement-
gjuteri fick nya ägare, 
då företagets samtliga 
aktier förvärvades av 
UBAB Ulricehamns Be-
tong AB.  Hur har det 
här året varit för ce-
mentgjuteriet i Ör?

Från den inledande tillverk-
ningen av betongtakpannor 
till dagens tillverkning av 
prefabricerade byggelement, 
har det gått några år. Ce-
mentgjuteriet har växt och 
fortsätter så att utvecklas.

Under detta år har man 
byggt och precis tagit i bruk 
en ny traversgård, med tak, 

Emil Jansson visar runt och berättar om vad som händer på Örs Cementgjuteri 
just nu.

Den nya traversgården är ett mäktigt bygge och är i sin tur redan förberedd för 
att kunna bli produktionslokal.

Största projektet genom tiderna
för förvaring av leveranskla-
ra produkter, en utbyggnad 
som i sin tur redan är förbe-
redd för att bli produktions-
lokal. Traversgårdsytan har 
därmed dubblerats, vilket 
också innebär att man fått 
större produktionsyta och 
en kalkylerad produktions-
ökning om 35 procent. I och 
med detta har man också 
behövt nyanställa personal.

Lokal egen  
återinvestering

– Vi har haft god hjälp från 
moderbolaget i projektering 
och planering av byggna-
tionen, men investeringen 
är helt bekostad av Örs Ce-
mentgjuteris egna medel, 
poängterar Emil Jansson 
som känner sig stolt över 
att företaget har egna medel 

som återinvesterats i verk-
samheten på plats.

Emil som är arbetsleda-
re i Ör, berättar vidare att 
man under året utökat per-
sonalstyrkan med tio perso-
ner och eftersom det ofta är 
svårt att hitta personal med 
rätt kompetens, så innebär 
det också att man måste ut-
bilda själva.

Produktionen har inte 
påverkats nämnvärt av pan-
demin under året. De jobb 
som var beställda har legat 
kvar och nya har kommit in. 
Utöver lokala beställningar 
så håller man precis på med 

företagets största projekt hit-
tills, som ligger för leverans 
vecka 49. Det är byggele-
ment för ett bygge om 144 
lägenheter till Kasernen 2 i 
Borås.

Ing-Marie Norrman

Vi har haft 
god hjälp 
av moder-

bolaget

”

Två nya formbord har kunnat installeras i produktionslokalen i och 
med utbyggnaden. Traversen i taket har tidigare suttit i SAAB:s bilfa-
brik i Trollhättan.

I vardag och fest,
i sorg och glädje

Melleruds pastorat

www.svenskakyrkan.se/mellerud

KyrkguidenFö
lj 

os
s 

på
:
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Pga covid-19 så släpper vi endast in ett sällskap i taget men bjuder väntande på fi ka utanför.
Munskydd och handskar för dem som vill fi nns gratis att få.

Visning av nybyggda hyresrätter
inför kommande byggnation av område Hästen i Åmål och 
ev. Bengtsfors och Ed. Lördag 28/11 kl. 9-15
Rågvägen 15, Västra Åsen, Åmål.   Välkomna!

Lägenheten visas möblerad i samarbete med 

GÖTEBORG/ÅSENSBRUK
Scandinavian Enviro Systems och den franska globala däcktillverkaren Mi-
chelin förväntar sig att ett slutgiltigt avtal avseende ett strategiskt part-
nerskap uppnås under det fjärde kvartalet 2020 istället för under oktober 
månad. Orsaken till förseningen är den pågående pandemin som lett till 
utdragna förhandlingar. 

Enviro sluter avtal med Michelin

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för mate-
rialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på 
en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, 
baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en 
syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvin-
nas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning 
där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla 
resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materia-
len används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå 
hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. 

Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och 
driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsens-
bruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First 
North Growth Market med Mangold Fondkommission.

FAKTA Scandinavian Enviro Systems

Vi är i ledande 
position inom 

material-
återvinning

” Så här anländer produkten till anläggningen i Åsensbruk, som huggna bildäck. Arkivbild/Uno Ström.

Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Öppet: Fredagar 12-17

@aag_mellerud 
www.aag.nu Fastighetsbyrån Mellerud

fastighetsbyran.com/mellerud / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se

– Båda parter är fast beslut-
na att fullfölja vår avsikts-
förklaring genom att få till 
stånd ett slutgiltigt avtal så 
snart som möjligt. Både En-
viro och Michelin ser fort-
satt en stor potential i ett 
strategiskt partnerskap och 
vi räknar med att ha ett slut-
giltigt avtal på plats under 
det fjärde kvartalet i år, säger 
Alf Blomqvist, styrelseord-
förande för Enviro. 

Förhandlingarna har på-
gått sedan den 15 april i 
år då Enviro och Michelin 
meddelade att de under-
tecknat en avsiktsförkla-
ring avseende ett strategiskt 
partnerskap. I anslutning 
till detta genomförde och 
avslutade Enviro en riktad 
nyemission om cirka 32,5 
miljoner kronor till Miche-
lin, motsvarande ett ägande 
om 20 procent efter genom-

förd emission, som Michelin 
tecknade genom sitt helägda 
dotterbolag Michelin Ventu-
res SAS. Michelin är sedan 
emissionen slutfördes i slu-

rådet för Enviros pyrolystek-
nologi.

2. Ett gemensamt projekt 
för att bygga en anläggning 
för att industrialisera tekno-
login.    Lokaliseringen av 
anläggningen kommer att 
beslutas vid ett senare da-
tum. 

3. Ett gemensamt leve-
ransavtal mellan Michelin 
och Enviro.

Goda effekter  
i Åsensbruk

Thomas Sörensson, vd för 

Enviro, ser positivt på part-
nerskapet som om det för-
verkligas fullt ut kan ge goda 
effekter även på anläggning-
en i Åsensbruk. 

– Partnerskapet med Mi-
chelin kan mycket väl inne-
bära positiva effekter för 
verksamheten i Åsensbruk. 
Redan genom Michelins 
investering i Scandinavian 
Enviro Systems och deras 
20-procentiga ägarandel 
ser vi ett ökat intresse för 
anläggningen och vi hopp-
as att det kommer kunna 

tet av april den största deläg-
aren i Enviro. 

Parterna har kommit 
överens om att partnerska-
pet, utöver den riktade ny-
emissionen, ska omfatta tre 
huvudområden: 

1. Ett utvecklingsavtal för 
att bredda användningsom-

stärkas ytterligare. Miche-
lin är världsledande inom 
produktion av däck och vi 
är i ledande position inom 
materialåtervinning vilket 
vi tror skall kunna leda till 
positiva effekter ur både 
hållbarhets- och lönsam-
hetsperspektiv, säger Tho-
mas Sörensson.
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Tar emot kött  
för rökning

Köper in vilt
Vi ordnar era  

fatuppläggningar

Prova på vårt julsortiment  
i butiken

Öppet: Tors o fre 10-18

lördagsöppet 10-15
 Under dec. månad

www.axelschark.se

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

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

Johan Trollnäs, vd för både Dalslands kanal AB och Dalslands Turist AB – det sistnämnda byter namn till Visit Dalsland vid årsskiftet. 

Dalslands turistbolag, som vid årsskiftet byter namn till Visit 
Dalsland, har i uppdrag att i nära samarbete med sina 130 
medlemsföretag, Turistrådet Västsverige och Visit Sweden 
utveckla och marknadsföra Dalsland. Bolaget ägs av Dals-
landskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, 
Vänersborg och Åmål.

FAKTA Visit Dalsland

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Vi kan se 
att man helst 
bor på hotell 
eller i stuga

”

Nya målgrupper 
har hittat till 
Dalsland

DALSLAND
Vi ber Johan Trollnäs, vd Dalslands kanal AB och 
Dalslands Turist AB, sammanfatta den gångna 
turistsäsongen och även uttala sig om framtiden.

– Vi ser en ökning av svens-
ka fritidsbåtar, men en 
minskning av norska fritids-
båtar och kanoter – fram-
för allt i den norra delen av 
kanalen. Det positiva är att 
fler svenskar paddlat kanot. 
Vi har aktivt kampanjat för 
att hitta fler målgrupper och 
det har vi lyckats med. Turis-
terna har lämnat mer pengar 
efter sig i år, säger han.

Ett normalår ligger antalet 
slussningar på cirka 35 000, 
siffran för 2020 ligger på 
drygt 25 000.

– Men vi har inte tappat 
lika mycket i intäkter pro-
centuellt sett. Vi har fått 
in fler svenska fritidsbåtar, 
men ser en minskning av 
kanotister i Lennartsfors, 
Krokfors och Gustavsfors. 
Det beror på restriktionerna 
i Tyskland och Belgien, för-
klarar Johan Trollnäs.

Tappat 30 procent

När det gäller övernatt-
ningsstatistiken har Dals-
land klarat sig riktigt bra ge-
nom pandemin, ett tapp på 

30 procent. I Västra Göta-
land är det bara Göta kanal 
som klarat sig bättre.

– Det beror på olika fak-
torer. Bredden av natur och 
kultur plus att vi är aktiva 
med vår marknadsföring. 
Vi kan se att man helst bor 
på hotell eller i stuga – vil-
ket också är den målgrupp 
vi riktat in oss på, påpekar 
Johan Trollnäs.

Byter namn

Vid årsskiftet sker en om-
organisation, Dalslands 
Turist AB byter namn till 
Visit Dalsland och alla an-
ställda vid Dalslands kanal 
AB kommer att utgå från 
kontoret i Upperud. Dals-
lands kanal AB fortsätter 
sin verksamhet som förut. 
Johan Trollnäs fortsätter 
som vd för båda bolagen och 
kommer även han att sitta i 
Upperud.

– Vi kommer att vara min-
dre sårbara internt, utåt sett 
märks nästan ingen skillnad. 
Nu är vi dessutom i slutfasen 

att söka en gemensam sälj- 
och strategisk marknadschef 
till kontoret i Upperud för 
Visit Dalsland och Dalslands 
kanal AB. Det gör vi för att 
få in mer kompetens i orga-
nisationen, förklarar Johan 
Trollnäs.

Han framhåller att Dals-
lands kanal byggdes för 
landskapet Dalsland och 
planen är att verka ännu 
tydligare för näringen. Kan-
alen ska vara en katalysator 
för hela Dalsland och södra 
Värmland.

– För att lyckas med det 

måste Dalslands kanal AB 
jobba tajt med Visit Dalsland 
och sätta organisationen till-
sammans. Det handlar till 
exempel om infrastrukturen 
och vattenvägen, många kan 
ju driva sina verksamheter 
längs kanalen, säger Johan 
Trollnäs.

Tydliggöra kanalen

Visit Dalsland står för den 
övergripande marknadsfö-
ringen och samordningen 
för att tydliggöra kanalen. 
Man ska se över vad man 
behöver fokusera på och en 
ny affärsplan ska tas fram. 
Johan Trollnäs nämner 
Hållbarhetsklivet, Västsveri-
ges samlade initiativ för en 
hållbar besöksnäring. Här 
agerar offentliga och privata 
aktörer för att ställa om till 
ett hållbart samhälle.

– Besöksnäringen ser inte 
ut som för sju-åtta år sedan, 
så vi måste anpassa oss. Det 
behövs en kvalitetshöjning 
rent generellt. Idag efterfrå-
gas produkter, man vill ha 

paketlösningar. Så vi måste 
skapa produkter i fina för-
packningar, konstaterar Jo-
han Trollnäs.

Om framtiden säger han 
att man hittat nya målgrup-
per som älskar Dalsland och 
tillsammans med de som 
inte kunnat komma hit på 
grund av restriktionerna ser 
det mycket lovande ut när 
allting släpper.

– Det är tufft för många 
nu, men ser man över tid är 
det fördel Dalsland. Jag tror 
vi kommer att märka av en 
skillnad i vårt resemönster 
i framtiden. Det kanske blir 
en utlandssemester istället 
för tre. Generellt har före-
tagen inom besöksnäringen 
i Dalsland klarat sig bättre 
än företagen i storstadsre-
gionerna, poängterar Johan 
Trollnäs.
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Verkstaden med
de snabba lösningarna

beamon.se

Gösta Fäldts  
Transport AB

Grus & 
entreprenad

Bräckan 1 

Bäckefors 
0530-606 19

070-577 36 86

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

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

Allt fler åker med

boka din bussresa hos oss!

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

 www.corexgroup.com

Corex – Er partner inom papphylsor
Corex är en världsledande aktör inom papphylsor för 

pappers-, plastfilm- och bygg-industrin

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

www.hellbergs.se

Till ståldörrsfabriken i Mellerud
söker vi följande

PRODUKTIONSTEKNIKER

KONSTRUKTÖR

Du är en erfaren och driven person som 
ska arbeta med fortsatt utveckling av vår
nuvarande och framtida tillverkningsprocess.

Du är en engagerad och självgående 
person som är med och driver 
produktutveckling av nya och befintliga dörrar.

För rekryteringen av dessa tjänster 
samarbetar vi med Jobbakuten. 

Läs mer om tjänsterna på 
www.jobbakuten.se

KVALITETS- & MILJÖANSVARIG

Du är en erfaren och strukturerad person som 
ska driva förbättringsarbete, rutiner och 
processdokumentation i vår tillverkning.

livsstrateg i Färgelanda som 
gått upp rejält i rankingen.

– Framgångsreceptet i 
Färgelanda har varit att var 
ute och lyssna på vad före-
tagarna har att säga. Jag har 
besökt företagarna och kol-
lat vilka behov som finns. 
Att lyssna har varit väldigt 
viktigt för att stärka känslan 
av att vi, kommunen och 
näringslivet tillsammans, 
behöver gå åt samma håll, 
säger Jenny.

Mot samma mål

Det är ett långsiktigt arbe-
te som ligger till grund för 
Bengtsfors goda resultat. 
Trenden uppåt startade 2002 
då kommunen var i botten 
efter nedstängningen av 
Lear, berättar näringslivs- 
och tillväxtutvecklaren Jea-
nette Lindh Svanqvist.

– Sedan dess har det job-
bats aktivt för att hitta bätt-
ringspotential. Kommun, 
politik och företag har dragit 
åt samma håll och kommu-

Företagare i Dalsland olika nöjda

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 
32 897 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Nä-
ringsliv även in statistiska faktorer från SCB och Affärs- och 
kreditinformationsföretaget UC. Ungefär hälften av de före-
tag som fått enkäten har svarat på den.

FAKTA Ranking näringslivsklimatet

DALSLAND
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv 
en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 
290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa 
var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och 
driva företag. Vad gör kommunerna i Dalsland för 
att främja företagsklimatet?

De sammantagna resultaten 
i rankingen visar att Dals 
Ed återigen ligger bäst till 
på plats 51. Därefter kom-
mer Bengtsfors på plats 
96, Mellerud på plats 127, 
en förbättring med 24 pla-
ceringar jämfört med året 
innan. Färgelanda har gått 
upp 79 placeringar till plats 
188. Åmål intar plats 213, en 
försämring med 26 platser. 
Vänersborg ligger på plats 
266, en försämring med sex 
placeringar jämfört med för-
ra året.

Gemensamt för flera av 
kommunerna är ett miss-
nöje med infrastrukturen. 
Vägar, järnväg och fiberan-
slutning lämnar en hel del 
övrigt att önska för många 
dalslandsföretagare och det-
ta drar ner det samlade re-
sultatet i rankingen.

Förbättringsarbete

Jill Stor, näringslivschef i Vä-
nersborgs kommun, påpe-
kar att man inte är så långt 
från rikssnittet. Majoriteten 
av kommunerna ligger runt 
rikssnittet så därför blir 

skillnaden mellan kommu-
nerna långt ner i rankingen 
inte så stora, menar hon.

– Oavsett placering har vi 
gått in och tittat på de områ-
den som vi fått lägst omdö-
me på, och det är de som vi 
valt att fokusera särskilt på 
under kommande tid, säger 
hon. 

Service och bemötande 
är en punkt kommunen ska 

Företagare i Dalslands kommuner är olika nöjda med företagsklimatet. Infra-
struktur är en punkt som drar ner betyget.

jobba med och när det gäl-
ler att motverka brottslighet 
mot företag är det flera aktö-
rer som behöver samverka.

– Det vi kan göra är att 
skapa plattformar för det 
där näringslivet involveras, 
konstaterar Jill Stor.

Kristoffer Ljung är nä-
ringslivs- och kommunika-
tionschef i Åmål. Enheten 
är ny och han säger att för 
Åmåls del handlar det om 
att dialogen med företagen 
ska bli bättre.

– En ny tjänst som turism- 
och näringslivsutvecklare 
kommer ut nu. Vi kommer 
att satsa mer på landsbygden 
och vi jobbar stenhårt med 
vårt varumärke för att sätta 
Åmål på kartan. Det görs 

också en ny upphandling av 
extern och intern webb, vi 
bygger nya plattformar för 
att kunna gasa på ordentligt 
2021. Vi har också tagit fram 
ny industrimark för etable-
ringar. Det känns positivt 
inför 2021, säger Kristoffer 
Ljung.

Uppåtgående trender

Jenny Christensen, vikarie-
rande näringslivsutvecklare 
i Melleruds kommun, tycker 
att Melleruds uppåtgående 
resultat visar att kommunen 
har näringslivet med sig.

– Det känns positivt, re-
sultatet visar att kommunen 
är på rätt väg, men det finns 
ju alltid mer att göra, påpe-
kar hon.

Jenny är också närings-

nen har varit särskilt bra på 
service och bemötande. Det 
finns ett starkt engagemang 
både från politik och för-
valtning. Vi har förenklat för 
företagen, vi pratar svenska, 
inte byråkratiska och vi in-
formerar mycket. Vi jobbar 
ju mot samma mål, säger 
Jeanette.

Tommy Nerstrand, nä-
ringslivsutvecklare i Dals 
Ed, säger att förklaringen 
till Dals Eds framgång är att 
kommunen sedan många år 
är en småföretagarkommun.

– Här finns en kultur där 
många samverkar, en vi-an-
da. Från kommunens sida 
är man närvarande och till-
gänglig för företagen. Vi har 
en snabb, rak och enkel di-
alog, inga krångliga besluts-
vägar, inget går i långbänk. 
Företagare har ofta ont om 
tid och vill ha snabba svar, 
konstaterar han.

Vi pratar 
svenska, inte 
byråkratiska

”

Annonsera i  
Melleruds Nyheter
Kontakta oss på mail
annons@mellerudsnyheter.se
eller ring 0530-125 40
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med övriga enheter i Europa. 
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VPK Packaging AB leverantör av hållbara 
emballagelösningar i wellpapp från orten.www.vpkgroup.com
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