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Han kan prata
med hästarna

Bygge
på väg

2220 mellan Tegen och
Torgrinsbyn kan bli klar
innan semestern
MELLERUD

Det har varit en extrem
vinter med massor av
snö som fraktats bort.
Men vägbygget
mellan Tegen och
Torgrinsbyn har ändå
flutit på bra.
– Jag hoppas att vi
kan vara färdiga innan
semestrarna, säger
Svevias platschef Bertil
Johansson.

30 september ska den 4,5
kilometer långa vägsträck
an av väg 2220 vara breddad
och förstärkt – enligt kon
traktet.
Men Bertil Johansson,
Svevias platschef, tror och
hoppas att vägen ska vara
klar nästan tre månader
innan dess.
– I mitten av april är det
tänkt att vi ska göra infräs
ningen, alltså att vi med en
maskin jobbar ner den
befintliga beläggningen i
underlaget. När det sedan
är gjort så får man köra hela
racet, säger han.
n

Värsta vintern
När TTELA träffade ”gub

pang i bygget
”Bergarbetena har inte
varit några problem,
det går att skjuta berg
även om det är 25
minusgrader.”
Bertil Johansson, platschef

MELLERUD

En man som förstår
sig på hästar och utbildar både häst och
ryttare. En man som
kan få stressade hästar
att bli lugna eller, om
det behövs, inspirera
hästen till att bli mer
framåt. En man som
kommer att gästa
Mellerud.
– Han utför underverk, säger 19-åriga
hästägaren Cajsa
Lindberg.

FAKTA

Väg 2220

■■ Det är Vägverket som

bekostar projektet och
kostnaden lär hamna på
omkring tio miljoner kronor.
Svevia är den driftoperatör som har hand om vägarna i driftområdet södra
Dalsland.
Väg 2220 är en så kallad
sekundärväg med hastighetsbegränsning på 70 kilometer.
Breddningen och de förstärkningsarbeten som nu
görs innebär att vägen blir
betydligt bättre rustad att
stå emot tjälskador i framtiden.
Vecka 11 och 12 kommer
vägen att stängas av. Då
ska ett vägras för några år
sedan stabiliseras upp permanent. Svevia kommer
att bygga upp ett stöd med
nätkorgar som fylls med
krossmaterial.

barna” ute på arbetsplatsen
i går så var vädret riktigt
trevligt. Att vintern inte har
varit lika snäll tidigare är
Bertil och hans personal
synnerligen medvetna om.
– Bergarbetena har inte
varit några problem, det går
att skjuta berg även om det
är 25 minusgrader. Men jag
har aldrig varit med om att
man tvingats lasta och köra
bort så mycket snö tidigare
och jag har jobbat i 36 år.
Arbetet med att förbättra
standarden och tjälsäkra

■■ Mannen hon talar om är

Svante Andersson, enligt
Cajsa Lindberg ett guld
korn bland Sveriges häst
tränare. I april kommer
han att hålla i en så kallad
clinic, en kurs för alla häst
raser och discipliner i
Mellerud.
– Det finns plats för åtta
ekipage och 25 åskådare.
Och ännu är vi inte full
bokade, säger Cajsa Lind
berg.

RÖJER VÄG.

Väg 2220 mellan Tegen och Torgrinsbyn kommer förhoppningsvis att vara breddad och förstärkt innan
semestrarna, det är åtminstone platschefen Bertil Johanssons förhoppning. Svevia har haft 6–8 personer igång under
vintern. Däribland Sven-Olof Johansson, Rune Pettersson och Roger Strandberg som syns i bakgrunden.

väg 2220 har varit på gång
länge.
Redan 2004 togs arbets
handlingarna som nu ligger
till grund för jobbet fram.
– Men det låg i malpåse en
tid sedan kvartsitbrytning
en och bruket försvann i
Åsensbruk, i och med det
försvann också många av de
tunga transporterna på väg
2220. Men sedan så
bestämde sig ändå Vägver

ket för att köra, säger Bertil
Johansson.
Tjällossning hotar
Förhoppningen är alltså
hela arbetet ska vara
genomfört i slutet av juni.
Detta förutsätter dock att
vädrets makter inte ställer
till det. En omfattande tjäl
lossning skulle kunna skapa
vissa problem för de tunga
maskiner som behövs för

att genomföra projektet.
– Det är något att beakta,
det skulle innebära att det
kan bli lite svajigt.
Någon risk att allt smält
vatten som våren kommer
att föra med sig ställer till
det finns däremot inte.
I vägbygget ingår byten av
ett flertal vägtrummor som
rejält kommer att förbättra
avrinningen. Och dessa
trummor kommer att fin

nas på plats inom några
veckor.
– Jag tycker att det ser bra
ut och blir det inte för seg
draget i mars så ska vi kun
na klara målsättningen,
säger Bertil Johansson.
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IAC återanställer 65 uppsagda i Färgelanda
FÄRGELANDA

IAC i Färgelanda återanställer 65 uppsagda.
Det tillsammans med
att varsel om fattande 76 personer
inte verkställs var nog
gårdagens gladaste
besked i Dalsland.
– En försenad julklapp som är oerhört
välkommen, säger
Krister Johansson som
är lokal ordförande i
Metall vid företaget.

Det som nu sker vid IAC
påverkar hela Dalsland på

n

ett positivt sätt då många
som jobbar vid IAC bor runt
om i landskapet.
– Vi ser en 180-gradig om
svängning på mycket kort
tid och jag vill påstå att allt
det här beror på Spykers
lyckade köp av Saab Auto
mobile, säger Krister
Johansson.
150 jobb räddade
Totalt handlar det om
knappt 150 dalsländska
arbetstillfällen som nu
plötsligt är räddade.
– Det är dels de 65 som
blivit uppsagda och nu åter
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anställs, dels handlar det
om 76 lagda varsel som inte
kommer att verkställas. De
senare hann dock inte få
sina formella uppsägningar,
säger Johansson.
Spykers köp
Det har svängt fram och till
baka under lång tid när det
gäller Saab och det är inte
bara de direkt Saabanställ
da i Trollhättan som har levt
i en mycket stor osäkerhet
och under stor psykisk press
ända fram tills dess att Spy
ker-affären blev helt klar.
Även de anställda vid IAC

har fått känna på ekluten.
– Den främsta anledning
en till det som nu sker är
den upptaktning av produk
tionen hos Saab Automobi
le som nu är på gång, säger
Krister Johansson.
Att säga att nyheten om
återanställningar är positiv
är en underdrift.
– Det är oerhört positivt.
En julklapp i efterskott som
verkligen är välkommen.
– Jag har suttit i telefon
och svarat före detta
anställda som frågar om de
är på väg in igen. De som jag
har kunnat svara har fått

 esked. Nu får vi avvakta
b
ytterligare ett litet tag tills
alla får sina besked, säger
Krister Johansson.
En sak är klar:
– Folk här på företaget
och i Färgelanda kan känna
– och känner – äntligen en
framtidstro igen, säger Kris
ter Johansson.

Med tanke på allt vatten som lär komma när snön smälter
så känns nya vägtrummor som en mycket vettig investering. ”Den tidigare trumman har nästan helt slammat
igen”, säger Bertil Johansson.

ROGER LÄRK

fotobloggen

Bilder från Trollhättan
med omnejd.
Från 1972 och framåt.
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”En mycket välkommen
julklapp om än i efterskott”,
säger Metalls Krister
Johansson.

VILLA/
FASTIGHETSTJÄNST Tel. 0706-12 19 95

Tillfälligheter
Att Svante Andersson, som
vanligtvis håller i större
kurser, tar turen om Melle
rud är Cajsas förtjänst.
Deras vägar korsades efter
att Cajsa tagit med sin häst
Winston till en clinic i
Göteborg där Svante med
verkade.
– Min första häst var en
nordsvensk och världens
snällaste. När jag sen fick
Winston, som var lite av en
problemhäst, så fick jag en
liten chock, säger Cajsa.
Under kursen i Göteborg
kunde Svante hjälpa Cajsa
att förstå vad Winston
behövde. Och när hon åter
igen fick problem med
hästen ringde Cajsa Svante
som en sista utväg.
– Jag ringde och sa att jag

bokar slakttid till min häst
om jag inte får hjälp med
honom, säger hon.
I dag tränar hon Winston
på ett helt nytt sätt efter
som hon lärt sig att det inte
är problemen man ska
fokusera på utan utbild
ningen.
Talar med hästar
Cajsa liknar Svante vid
mannen som kunde tala
med hästar och menar att
han utför underverk.
Svante själv menar att
det viktigaste under hans
kurser är att skapa ett part
nerskap, en bra kontakt
mellan häst och ryttare.
– Vi börjar med att arbe
ta med hästarna och ryttar
na från marken. Sen går vi
vidare till ridningen, säger
han.
Vill bli tränare
Men det behöver absolut
inte vara något problem
med häst och ryttare för att
besöka en clinic med Svan
te, det räcker med att man
vill utvecklas med sin part
ner.
– Alla borde vidare
utbilda sig och jag har ett
ansvar att ge någonting till
alla ekipage.
Utomlands går det väl
digt bra för Svante med sin
träning. Och Cajsa dröm
mer också om att kunna
arbeta med sitt största in
tresse.
– Jag vill arbeta med häs
tar och har verkligen hittat
rätt människa att lära mig
av, säger hon.

Anna Sofia Dahl

Cajsa Lindberg har ridit sen hon var tolv år och äger
hästen Winston. Hon liknar säkerheten på hästryggen
med säkerhet i en bil. ”Jag skulle inte köra en bil vars
bromsar bara fungerar ibland. Men när det gäller hästar så
sätter sig folk med enbart en hjälm på huvudet, fast
hästen kanske inte alltid bromsar”, säger hon.
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Foto: Anna Sofia Dahl

OBS!! Fel i predikoturen i fredagstidningen.
HOLMS PASTORAT

Svante Andersson är hästtränare och väljer att fokusera
på lösningar istället för på eventuella problem. Foto: Privat

HOLM
Söndag 11.00 Mässa i Kyrkans Hus. A.L. Forsdahl
Tisdag 10.45 Andakt med nattvard på Bergs, 11.30
på Fagerlidshemmet. S.A. Jacobsson.
17.30 Bibelstudiegruppen i Kyrkans Hus.
Onsdag 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus.
”Hobbygänget” Ingemar och Stig-Arne
Spelar och sjunger.
Torsdag 09.30 Morgonmässa i Kyrkans Hus.
Café Drop-In. 18.00 Vårkväll i Kyrkans Hus.
Andakt S.A. Jacobsson. Sång Järnskören.
Kaffe, lotterier, åror
BOLSTAD
Söndag 14.00 Mässa i Fh. A.L. Forsdahl
ERIKSTAD
Söndag 18.00 Musikönskeprogram i kyrkan.
GRINSTAD
Onsdag 19.00 Fastegtj. i Fh. A.L. Forsdahl.
Kaffe och lotteri

Möjligheternas vår
Platser kvar till utbildning inom:
-

Hälsa och livsstil, start april
Svetsteknik, start april och maj
Truck, start mars och april
Elektriker, start augusti
Detaljhandel, start mars
För mer info ring 0530-183 82 eller maila

susanne.dahlman@mellerud.se

