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Levande
Attraktiv
Hållbar
– Tillsammans
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Tillsammans bygger vi
vår attraktionskraft
Vid Vänerns södra strand, där vägar och vatten möts, ligger Vänersborgs kommun.
En småstadsidyll omgiven av landsbygd, berg och skogar. Mitt i naturskönheten
med alla möjligheter om hörnet är vi alltid nära livet. Vi kan hämta andan i lugnet,
växa med utmaningen och älska äventyret. Eller bara vara.

Se vår film!
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I Vänersborg har vi tagit fram fyra värdeord som genomsyrar livet i kommunen:
Levande

Hållbar

Vänersborg är en levande kulturbygd med stad,
landsbygd, berg och skogar vackert belägen vid Vänerns
södra strand. Hos oss bor inspiration, skaparlust
och företagsamhet granne med närhet, trygghet
och omtanke. Det gör Vänersborgsområdet till en
utvecklande plats att leva, verka och vara på. Med goda
förbindelser har vi världen runt hörnet. Tåg, bussar och
flyg är fulla av människor som följer sina drömmar. Det
gör oss levande.

För oss är det viktigt att ge förutsättningar för ett
hållbart liv och samhälle. Vi skapar social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet för att vänersborgarna,
våra medarbetare och besökare idag och i framtiden
ska kunna njuta av ett gott liv. De korta avstånden
inom kommunen, men också mellan kommun,
företag, organisationer och invånare, gör att vi har
nära till varandra. Gemensamt arbetar vi för en hållbar
utveckling i såväl stad som landsbygd. Att göra skillnad
tillsammans är hållbarhet för oss.

Attraktiv
Vi är stolta över att Vänersborg är Västra Götalands
regionhuvudstad. Vi har tillgång till kompetens och
service. Vi har en öppenhet och lust att upptäcka. Kultur,
idrott och evenemang är en viktig del av vår identitet.
Våra scener och arenor förenar generationer och
kulturer. Här bor vi tryggt i naturskön miljö nära vatten,
fält, skogar och magnifika berg. Vi har nära till både
upplevelser och avkoppling. Det är attraktivt för oss.

UTBILDNING
PÅ ERA VILLKOR
Vi hjälper näringsliv, offentlig sektor och
andra organisationer genom att anordna
olika former av utbildningsinsatser,
skräddarsydda just för ert behov.

Vi har egna lokaler, distanslösningar eller
kan komma till er för utbildningsinsatser.

KUNSKAPSFORBUNDET.SE

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Tillsammans
Vänersborg har alltid varit en knutpunkt. Här möts
vägar, och vatten möter land. Människor möts i
föreningar, företag, organisationer, skolor och omsorg.
Att samarbeta tillsammans och ge ett gott bemötande
är betydelsefullt för oss. Vi värnar om tillgänglighet och
trygghet, uppskattar olikheter och bejakar mångfald. Här
kan vi skapa, utveckla, leva och umgås, uppleva massor
eller välja att bara vara. Tillsammans finner vi styrkor i
människors olikheter.
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Vänersborg växer –
här finns plats för alla
Vänersborg är en kommun som blir allt populärare att flytta till. Därför är vi både
glada och stolta över att det just nu byggs bostäder som aldrig förr, så att ännu fler
får ta del av allt fantastiskt som vi har att erbjuda.
Bostadsbyggandet sker med en stor variation. Här byggs
allt från hyreslägenheter och bostadsrätter till attraktiva
villor på vatten- och naturnära lägen. Vi förtätar i de
centrala delarna, nära stationen, men det byggs också i
stadens utkanter och i samhällen som Brålanda, Öxnered
och Vargön.

Parallellt med detta pågår också ett stadsutvecklings
arbete, där fokuset ligger på hur Vänersborg ska se ut år
2040. Vi tror på en mycket ljus framtid för vår kommun!
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Designelement
{XXX}
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Evenemangen – en
tillväxtmotor
Evenemangsverksamheten är mycket viktig
för Vänersborgs kommun. Evenemang skapar
attraktionskraft, och är en motor för tillväxt som gör
platsen levande. Det bidrar till arbetstillfällen och
inkomster i handel och besöksnäring. Det lockar även
kompetens till företagen, attraktionskraften i platsen
är viktig när man väljer var man vill bo och arbeta. I
arbetet med evenemang är samverkan nyckelordet.
Det är tillsammans med bland annat våra föreningar,
näringslivet, Visit Trollhättan Vänersborg, Sisu
och Forum Vänersborg som vi anordnar roliga och
intressanta evenemang.
Nedan ger vi några exempel på evenemang och
aktiviteter som sker i vårt område:

Aqua Blå-festivalen
Vänersborgs stadsfestival är en folkfest med många
scener, massor av mat, musik och underhållning,
utställare, föreningar och aktiviteter för hela familjen –
från morgon till kväll! Varje år i juni arrangeras festivalen
vid Vänerns södra strand.

Vänersborgs Ljusfestival

Diggiloo
Så gott som varje sommar väljer Diggiloo att
komma till Vänersborg och intar hela Sanden, ett
evenemangsområde alldeles vid Vänerns strand mitt i
centrala Vänersborg. Tusentals besökare gör stämningen
alldeles magisk.

Brålanda Tomteparad
En av årets höjdpunkter i vårt område är Tomteparaden
i Brålanda som har funnits i 70 år. Paraden ingår i
julfirandet och samlar mängder av tomtar. Vid ett
tillfälle var det över 2500 tomtar som gick med i paraden.
Tomteparaden är vida känt och har kommit att bli en stor
hemvändardag som ingen vill missa.

Cup- och lägerverksamhet
Varje år besöks Vänersborg av upp till en 500 000 glada
cup- och lägerdeltagare. Vid Sportcentrum finns inte
mindre än åtta arenor, vägg i vägg och det sjuder av
aktiviteter året runt. Medföljande familjer passar på att
njuta av omgivningarna, besöker våra fina besöksmål
och njuta av utbudet i centrum.

Varje år i oktober tänder vi ljusen i vackra
Skräckleparken. Familjeevenemanget Vänersborgs
Ljusfestvial har blivit en riktig succé och lockar besökare
långväga ifrån.

Kom närmare.
Hitta lediga butiks- och kontorslokaler i ett läge som
ligger nära allt. Välkommen till Trenova – din handelsoch mötesplats mitt i Vänersborg.
trenova.se/fastigheter
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Välkommen till

URSAND RESORT
& CAMPING
Låt oss på Ursand skapa en
riktigt minnesvärd semester!
Vakna till Vänerns kluckande och somna med sand mellan tårna.
På Ursand bor du ett stenkast från en av Vänerns mäktigaste sandstränder
och med direkt närhet till stora skogar och härliga promenadstråk.
Boka din drömsemester på www.ursand.se

Djupedalen 520
462 60 Vänersborg

+46 521 186 66
info@ursand.se

www.ursand.se
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Företagande i
Vänersborg
I Vänersborg finns drygt 3 000 företag, där flertalet är småföretag. Näringslivet
är varierat och flera av företagen grundar sig på lokal innovation och är
marknadsledande inom sina branscher.
Det finns en stor framtidstro i Vänersborg och många
vill starta företag här. Under senare år har över 200
företag startats per år. Vänersborgs kommunledning har
ett stort intresse i Vänersborgs företagsutveckling och
varannan vecka gör man företagsbesök med politiker och

tjänstemän hos företag, som gärna tar emot besök. Där
får våra kommunalråd och Näringslivsavdelningen chans
att lyssna in aktuella utmaningar och samtidigt få en
inblick i alla olika branscher. Vänersborg har ett mycket
brett företagande och därmed också ett brett kunnande.
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Så här kan Näringslivsavdelningen
hjälpa dig
Det är många som vill etablera sig i Vänersborg
och det finns olika sätt att hitta lediga lokaler och
verksamhetsmark. Det gemensamma är att vi
vid etableringsförfrågan har möjlighet att arbeta
tillsammans i kommunen för att identifiera de
tillstånd som behövs, och att man kan få hjälp att
träffa alla på samma gång. Det kan handla om
alkoholtillstånd, bygglov eller miljötillstånd, där vi
lotsar efter företagets behov och önskemål. Läs mer på
www.vanersborg.se/naringsliv.
Näringslivsavdelningen och företagen som säljer
och hyr ut lokaler jobbar nära varandra och har
aktuell information om vad som kan vara ledigt,
bland annat genom vårt nätverk för fastighetsägare:
Fastighetssamverkan. Ta gärna kontakt med oss och
berätta vad du söker, så kan vi lotsa dig rätt.

Vi arbetar nu med att förstärka och utveckla framtidens
lägen i Vänersborg. Vilket kommer att skapa bra
förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika
branscher. I Vänersborg kan vi erbjuda en variation av
företagsmiljöer såsom Källeberg i Brålanda, Trestad
Center Västra och Wargön industripark. Arbete med att ta
fram ytterligare mer verksamhetsmark pågår.
Vi kan inom kort erbjuda mark för etablering på flera
geografiska platser, bla. Trestad Center, som har ett
fantastiskt logistiskt läge, eller Brålanda med närheten
till jord- och skogsbruk.

Läs mer på Näringslivs
Facebook-sida!

Hållbarhet - en del av vår vardag
Genom att erbjuda ECO-Asfalt och ECO-Betong kan vi halvera koldioxidutsläppen och med ECO-Ballast som består av minst 50% återvunnet
material sparar vi naturresurser.Vi tar vårt ansvar och gör det enkelt för
våra kunder att ta sitt.
Detta är viktigt för oss. Vad är viktigt för dig?
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Ett nav för
kompetensutveckling
Kunskapsförbundet Väst är Vänersborg och
Trollhättans gemensamma förbund för gymnasie- och
vuxenutbildning. Här jobbar vi aktivt med att koppla
samman utbildningar och olika branscher. Om det finns
ett utbildningsbehov i en viss bransch, kan vi snabbt
ställa om och hitta lösningar.
Vi arbetar aktivt med matchning mellan arbetsgivare
och arbetssökande, och tillsammans med
arbetsmarknadsenheten anordnar vi exempelvis
rekryteringsaktiviteter.
Vänersborg kommun har även ett nära strategiskt
samarbete Fyrbodals Kompetensråd. Komptensrådet är
en tvärprofessionell arbetsgrupp för omvärldsbevakning

inom kompetensförsörjningsområdet. Kompetensrådet
består av representanter för Arbetsförmedlingen,
företagarorganisationer, högre utbildning,
Kommunalförbundet, Kommunakademin,
innovationsaktörer, kommunerna och fackliga
organisationer. Rådets uppgift är att kartlägga
kompetensbehov utifrån rådet medlemmar och
omvärldsbevakning, samt vara rådgivande för beslut och
strategier.
I vårt närområde finns även Högskolan Väst och ett av
Norra Europas starkaste utvecklingscentrum Innovatum,
vilket gör att vi har tillgång till spetskompetens bara
några kilometer bort.

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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Närhet till en stor
arbetsmarknad
Vänersborg och Trollhättan ligger 1,5 mil ifrån varandra,
och Uddevalla endast 3 mil, vilker gör att det finns god
tillgång till spetskomptens inom ett flertal branscher.
Tillsammans bildar vi en gemensam arbetsmarknad som

just nu är inne i en stark expansion. Dessutom ligger vi
bara 45 minuter med tåg från Göteborg, och tack vare
våra goda kommunikationer är det enkelt att jobbpendla
ännu några mil.

DIN SERVICE PARTNER I TRESTAD
UTFÖR ALLA TYPER AV ELINSTALLATIONE
PARALLELLGATAN 46, VÄNERSBORG
0521-66000
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Ett centrum för gröna
näringar
57 procent av Vänersborgs kommuns yta tillhör Dalsland,
som har stolta jord- och skogsbrukstraditioner. De
gröna näringarna, och den starka entreprenörsandan,
finns helt enkelt i vårt DNA. Vårt vattennära läge och en
fantastisk natur är också förklaringar till att de gröna
näringarna, rent historiskt, varit viktiga för oss.

Men idag arbetar vi också aktivt med att stimulera
affärsutveckling för de gröna näringarna. Gröna Kluster
är en utvecklingsnod som hjälper företag att utveckla
sina idéer och sin verksamhet, då inte bara inom
jord och skog. Till exempel sker stora satsningar på
lokalproducerad mat.

Vi skapar ett säkrare samhälle
VBG Group är en global industrigrupp som grundades i Vänersborg 1951 för att skapa
ett säkrare samhälle. Vi är en långsiktig aktiv ägare av framgångsrika varumärken och har
idag verksamhet i 17 länder och sysselsätter 1500 medarbetare.
Genom ledande industrilösningar bidrar vi till ökad säkerhet för
såväl människor som gods och infrastruktur. Våra klimatsystem,
släpvagnskopplingar, automatiska snökedjor, skjutbara tak,
lösningar för mekanisk kraftöverföring och stötdämpning fyller
alla viktiga funktioner i samhället.

www.vbggroup.com
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Vill ni också ha
en professionell
broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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Med hjärta för
hållbarhet
I Vänersborgs kommun arbetar vi aktivt med Agenda 2030 och de 17 globala målen
för hållbar utveckling. Vi tycker att hållbarhet är något som alla i kommunen, såväl
medborgare som företagare, ska vara medvetna om och jobba tillsammans med.
Till exempel arrangerar vi Hållbarhetsveckan,
tillsammans med en mängd olika samarbetspartners
som organisationer, näringsliv och föreningar.
Hållbarhetsveckan är ett forum för diskussioner, där vi
sätter ljuset på hur vi kan få in hållbarhet i vårt dagliga
tänk.
På Wargöns Innovations- och Industripark har vi ledig
verksamhetsmark för företag som vill etablera sig inom
cirkulära affärsmodeller. Tanken är att göra hela parken
till en nod för just cirkulära affärsmodeller.
I Vänersborgs kommun är vi också mycket stolta över vår
natur och närheten till andrum. Ekoparken Halle- och
Hunneberg, som varje år har cirka 500 000 besökare, har
nu blivit Sveriges första UNESCO-certifierade ekopark.
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LEGOTILLVERKARE INOM SVETSADE
KONSTRUKTIONER
Vi erbjuder tjänster inom:
Legotillverkning • Laserskärning 4x2meter • Kantpressning • Valsning
Svetsning • Reparation/underhåll • Montage
Certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 3834-2 samt EN 1090-1
Folj oss på
Instagram! www.iqr.se/contract

Besöksadress
Sundsgatan 29
Telefon
0521-72 10 00
www.vanersborg.se

• 21611 • www.jssverige.se

Vänersborgs kommun
Näringslivsavdelningen
462 85 Vänersborg

