Vänersborg – med unika utsikter

www.vanersborg.se
ANNONSSIDA

New York goes Vänersborg
Vänersborgs Teater, Vänersborgarnas mötesplats i över 100 år, har installerat ny digital utrustning i huset.
– Lördagen den 10 oktober är
det premiär med operan Tosca,
direktsänt från Metropolitan i
New York. Det blir häftigt, säger
föreståndare Monica Hanson.
Folkets Hus är en mötesplats, restaurang,
konferensanläggning och ett kulturhus. Allt
i ett.
– Det är också vår styrka. Konferensverksamheten, som är vår kärnverksamhet, kan
kryddas med senaste digitala teknik och
möjligheter till direktuppkoppling till över
70 olika Folkets Hus i Sverige, inspirerande
kulturaktiviteter eller guidade konstupplevelser. Vi har en mycket flexibel och kundanpassad organisation. Att konferera på
Folkets Hus ger direkta mervärden.
Restaurangen, ett pulserande hjärta i
verksamheten erbjuder allt från ärtsoppa,
pubmeny och mingelsnittar till trerätters
gourmetmiddagar.
Konferens med kulturupplevelser
Folkets Hus är föreningslivets kulturhus
med ett utbud som sträcker sig från elevmusikaler till konserter med världsartister.

– Vänersborg har ambitionen att bli Sveriges musikkommun nummer ett. Folkets Hus
och vårt nära samarbete med Vänersborgs
föreningsliv bidrar starkt till att denna vision
ska uppfyllas. Inte minst Vänersborgs musikförening levererar fantastiska arrangemang,
förklarar Monica.
Gäddbilen jubilerar
I höst 20-årsjubilerar amatörteaterföreningen
Gäddbilen i huset. För att fira detta spelas en
helt nyskriven fars av farsernas mästare Ray
Cooney ”Titta inte i påsen”. Inför jubileet har
föreningen mobiliserat en stor ensemble. Premiär blir det lördag 17 oktober.

I höst finns alla arrangemang
i Folkets Hus samlade i en
broschyr. Något som bör ligga
i varje fikarum och hem.
Monica Hanson och Sari
Frisk ser det gigantiska
kulturutbudet som en tillgång att även erbjuda
konferensgäster.

Tel: 0521-57 57 50 • Kungsgatan 15
info@folketshusvanersborg.se • www.folketshusvanersborg.se

Investerar för framtiden
Tranter International AB gör i år
en av sina större investeringar i
Vänersborgs produktionsanläggning då en ny presslinje installeras.
- Vi investerar för att stå redo
när världsmarknaden vänder, säger platschef John Klangeryd.
Tranter International AB i Vänersborg,
med 150 medarbetare, tillverkar plattvärmeväxlare för en global marknad.
Plattvärmeväxlare, utvecklade i Sverige
och tillverkade i Vänersborg återfinns
som kärnprodukter inom fjärrvärme- och
fjärrkylningssystem, olje- och färskvattenkylning inom den marina sektorn samt
värme- och kylsystem inom industrin.
- Vi är optimistiska inför framtiden eftersom vi jobbar med kvalitetsprodukter
där den växande energisektorn för minskning av energiförbrukning, representerar
en betydande del av vår kundkrets.

Lean
För att bibehålla en bra produktionsvolym
i Vänersborg jobbar företaget sedan ett
antal år tillbaka hårt med införandet av
LEAN konceptet i företaget.
- All produktion sker mot order, därför är
det viktigt att förtydliga och strukturera arbetsuppgifter och visualisera flödena i fabriken. Genom att alla medarbetare deltar aktivt
i utvecklingen av våra produktionsprocesser
fortsätter vi att skapa innovativa och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.
Eget varumärke
Sedan mars 2006 verkar Tranter International AB som ett oberoende bolag med
egna varumärken i Alfa Laval-koncernen.
Tranter erbjuder ett stort utbud av packningsförsedda, svetsade samt spiralvärmeväxlare.
Företaget har produktionsanläggningar i
USA, Indien, Kina, Tyskland och Sverige.
Huvudkontoret finns i Texas, USA.

Genom att investera i en ny press linje visar Tranter International att man satsar på
Sverige och Vänersborgsfabriken.

Tel: 0521-79 98 00 • Fax: 0521-673 93 • www.tranter.com • info@se.tranter.com

www.tidning.net

Personlig rådgivning på Nordea

Välkommen in! Det är lätt att prata med Nordea i Vänersborgs åtta medarbetare.
Nordea i Vänersborg optimerar sina
möjligheter till personlig rådgivning.
– Vi vill erbjuda det lilla kontorets
smidighet med den stora bankens
resurser i ryggen, säger kontorschef
Joakim Jensen.
Nordea har förändrat sina öppettider för
kontanthantering. Numera har banken öppet vardagar 09.30-13.00, med eftermiddagsöppet torsdagar kl. 14.30-17.30.
Nordea öppnar tidigare på morgonen, har
full personalstyrka över lunchen och frigör
resurser för ökad rådgivning.
– Vi har en fantastisk duktig personalgrupp. För att underlätta för våra kunder

kan vi erbjuda rådgivning i princip varje
vardag kl. 08.00-18.00. Förmånskunder
har alltid sin egen kontakt i Nordea, den
Personliga Bankmannen.
Därmed följer Nordea kundernas förändrade beteendemönster och bidrar till
ett säkrare samhälle med färre kontanter
i handeln.
Kunder med tillvalet Personlig service
kan via Telefonbanken få personlig rådgivning dygnet runt.
Privat- och företagsmarknad
Även om Nordea Vänersborg i huvudsak är
ett privatmarknadskontor, kan kontoret erbjuda alla företagskunder – i alla segment
– full service som del av Nordea i Trestad.

Köpmansgatan 6
www.nordea.se
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