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Åter högtryck i Norautron

Företaget har återanställt tidigare varslad personal
På grund av fortsatt osäkerhet och
Bättre skyltning på Indiens
korta orderhorisonter är återanställd
bussar
personal visstidsanställd.
Företagets för tillfället största kund
– Vi har fortsatt att utveckla och
är elektronikföretaget Mobitec i
producera elektroniska system med
Herrljunga som tillverkar informahögt innehåll avseende material och
tionssystem med komponenter från
automationsmöjligNorautron.
Det
heter. Vi har det se- ”Vi har det senaste svenska företaget
naste året bland anhar fått en storornat fått tre helt nya året bland annat fått der i Indien inom
kunder
däribland tre helt nya kunder
Det har varit ett annorlunda år
kollektivtrafiken.
Hasselblad, vilket är däribland Hasseläven för Norautron AB. Topp– I år har vi på
mycket positivt, sänoteringen i juni 2008 följdes av
tre månader gått
ger vd Tomas Gran- blad.”
varsel och uppsägningar i januari
från dagtid till
lund.
2009. Nu har företaget investerat i
treskift för att klara av att hantera
De andra kunderna är Tobii
nya produktionslinjer och återandessa volymer, men måste ändå ta
Technology som verkar inom s.k.
ställt nästan samma personalstyrhjälp av vår fabrik i Kina. Därför
eye-tracking och Elvaco som verka som innan lågkonjunkturen.
har vi tre man där nu för att starta
kar inom avläsning av debiterbar
upp produktion. Genom att erbjuda
mätdata.
ett låg kostnads alternativ i koncernens Kinafabrik ger det oss fler affärer i Sverige. I det här projektet
hade vi inte kunnat få ordern om vi
inte haft de större produktionsmöjNorautron AB utvecklar och tillverkar avancerade
ligheter i Kina, samtidigt som det är
elektroniska produkter, kretskort och applikationsen fördel i affären att Norautron har
lösningar. Med lång erfarenhet och goda insikter om
en närvaro på den asiatiska markförutsättningarna i olika typer av verksamheter kan
naden.
företaget skapa långsiktiga och effektiva produktionslösningar åt kunderna.
Norautron AB ingår i den Norge-baserade konSkapar trygghet för kunden
cernen EMG Technology AS. Koncernen har verkSenare i höst startar även seriesamhet i Norge, Sverige och Kina. Koncernen har en
tillverkning av ett medicinprojekt
årlig omsättning på ca 900 MSEK (2008). Anläggsom Norautron projekterat under en
ningen i Vänersborg sysselsätter idag ca 75 medarlängre tid. Ordern ligger på ca 40
betare inom prototyp- och volymtillverkning.
miljoner kronor under två års tid.
– Vi erbjuder engagemang och
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Norautron AB, f.d. Elektronik Partner AB*, har redan
vänt vinterns nedgång och
står med flera nya projekt
på gång. Framgångarna kan
delvis tackas en växande
medelklass ökade krav i
Indien och företagets produktionsanläggning i Kina.

Full fart i Norautrons produktionslokaler på Trenova Center. På bilden
vd Tomas Granlund i diskussion med Martin Gawel
.
hög kompetens i nära affärsrelationer med våra kunder, från
konstruktion till serieproduktion.
Dessutom har vi investerat kraftigt
senaste åren. Vi tar hand om kunden under hela produktlivscykeln.
Detta ger den trygghet som dagens
kunder efterfrågar.
*Som en del av samordningen
mellan EMS bolagen inom EMG
Technology AS ändrar Elektronik
Partner i Vänersborg AB namn till
Norautron AB första oktober 2008.
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Trenova Center – framtidens företagspark
Trenova Center, ett stenkast från stadskärnan
i Vänersborg, är en levande och modern företagspark där mixen av mindre och större företag
skapar en kreativ och stimulerande arbetsmiljö.
På Trenova Center har företag verkat sedan 1853. Industritraditionen från 1800-talet inrymmer såväl tändsticksfabrik
som skofabrik. Under 1900-talets senare hälft har näringsverksamhet inom telekommunikation och elteknik dominerat företagsparken, en tradition som fortsätter än idag.
Jan Wagnervik är tf vd för Trenova Fastigheter AB som
äger företagsparken och som investerat närmare 60 miljoner
kronor i centret sedan starten 2000:
– Vi har idag flera spetsföretag inom elektronik på Trenova Center som alla gynnas av den både breda och höga
kompetens som finns inom området. Totalt är vi i dagsläget
ca 45 företag och organisationer på området.
Liv och rörelse
Det senaste året har Västra Götalandsregionens IT-enhet
flyttat in på Trenova, liksom Friskis & Svettis i Vänersborg.
Jan välkomnar även hyresgäster med hög kundgenomströmning.
– Det gör att området lever längre tid på dygnet vilket enbart ökar Trenova Centers attraktionskraft.
För de mindre företagen finns ett välutvecklat småföretagarcentra med service och kringtjänster som möjliggör tillväxt.
– Det finns inget annat industrihotell med vår standard
och de möjligheter vi kan erbjuda här i Vänersborg. Vi erbjuder småföretagen det lilla extra som bemannad reception,
telefonväxel, posthantering och tillgång till konferenslokaler
med mera. Receptionen kan även hjälpa till med större konferensarrangemang. Det innebär att även mindre företag kan
erbjuda ett professionellt och representativt bemötande mot
kunder och andra samarbetspartners.
På Trenova Center finns även en uppskattad restaurang,
konferenscenter för 60 personer samt lagerlokaler. Hela centret är uppkopplat för snabb datakommunikation via bredband.
Välkomnar nyetableringar
Större delen av Trenova Center är i dag fullt uthyrt. Genom
att kontinuerligt utveckla Trenova Center kan man nu erbju-

www.tidning.net

Trenova Center kan erbjuda gemytliga, moderna och kundanpassade lokaler ett stenkast från stadskärnan och Vänerstranden.
da lokaler för teknikföretag, lättare industri eller kontorslokaler
– Så har du funderingar på att nyetablera dig i Trestadsområdet eller är i behov av mer ändamålsenliga lokaler så finns det möjligheter
att bli granne med en rad intressanta företagare.
Jan Wagnervik ser fler möjligheter på Trenova Center:
– Vi ser Trenovaområdet som en mycket intressant del av utvecklingen av centrumhandeln, Trenova Center torde kunna vara den naturliga länken mellan Holmängens handelsområde in mot stadskärnan. Det ger ökade möjligheter även för handelsföretag att etablera
sig på Trenova Center.
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