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ANNONSSIDA    Vänersborg – med unika utsikter

Restad Gård är en företagspark i dess 
rätta natur. 

- På Restad Gård fi nns alla möjlig-
heter att växa, säger Paul Nordholm, 
fastighetsförvaltare på Västfastighe-
ter.

Restad Gård är något utöver det vanliga. Här 
fi nns en rymd, charm och kreativitet inte likt 
någon annan företagspark.

- I det nya totalrenoverade Företagshuset 
erbjuder vi nu fräscha kontorslokaler från 8 
till 800 kvadratmeter i ett plan. Här fi nns kre-
ativt utrymme för enmansföretag, tillväxtfö-
retag och större etablerade företag. 

Bjuder på kaffet
I Företagshuset, med ny designad entré, har 
alla hyresgäster tillgång till bemannad recep-
tion/infopunkt, generösa utrymmen för ut-
ställningar, receptionsservice, posthantering 
och andra önskade stödfunktioner.

- I Företagshuset ges hyresgästerna kost-
nadsfri tillgänglighet till ett gemensamt 
lunchrum och cafeteria samt fl era mötes- och 
konferensrum. Det största konferensrummet 
rymmer 30 personer, önskas större utrymmen 
fi nns Villa Hehrne hotel och konferens som 
närmaste granne. Vi har även policyn att vi 
bjuder på all kaffe i huset, ler Paul, som gärna 
påminner om att även hyresgästernas kunder 
kan känna sig välkomna i en sober och fräsch 
miljö. 

Lättillgängligt och välkomnande
Även Västfastigheter själva har lockats att bo-
sätta sig i huset med sitt huvudkontor med 20 
medarbetare.

- Jag slår gärna ett slag för miljön med par-
ken, kanalen och sommarens slusskafé. Men 
även tillgängligheten. Vi har generösa parke-
ringsutrymmen och buss 65 går direkt från 
Trollhättans och Vänersborgs centrum. 

Kreativ miljö på Restad Gård Kreativ miljö på Restad Gård 
Ta chansen att fl ytta in i nya kontor bland parkens ekarTa chansen att fl ytta in i nya kontor bland parkens ekar

I Restad Gård erbjuder Västfastigheter moderna kontorslokaler i vackra stenhus från förra sekelskiftet. Lägg därtill den genuina parkmiljön så 
kan man förstå att allt fl er tillväxtföretag väljer att etablera sig i Restad Gård. 

www.restadgard.se

Fakta Västfastigheter:

Västfastigheter är Västra Götalandsre-
gionens lokalförsörjare och fastighets-
förvaltare och en av Västsveriges största 
fastighetsförvaltare.

Västfastigheter erbjuder alltid en hel-
hetslösning från drift och service till att 
fi nna nya lösningar när lokalbehoven 
förändras.

På Restad Gård äger och förvaltar 
Västfastigheter totalt 67 byggnader med 
utrymmen för kontor, hantverkare, små-
industrier, restauranger, hotell, konst-
ateljéer, undervisning och vårdenheter. 
Här fi nns även ett femtiotal bostäder i 
såväl villor som fl erfamiljshus.

www.vgregion.se

Intresserad?

Kontakta fastighetsförvaltare Paul Nord-
holm. Mobil: 0708-24 53 94, tel: 0522-67 
08 94 eller e-post: paul.nordholm@vgre-
gion.se.

Wikström VVS-Kontroll AB 
jobbar mot en hållbar utveck-
ling. Nu stärker företaget sin 
marknadsposition i Fyrstads-
regionen.

- Vi har full kompetens i Vä-
nersborg vilket innebär att vi 
kan vara samarbetspartner 
från idé via genomförande till 
färdig installation, säger ener-
giingenjör Lars Larsson.
Senaste medarbetaren är projektle-
dare Anders Lindegren, med 20 års 
erfarenhet av entreprenörsvärlden.

- Det innebär att vi från att ut-
föra energidiagnoser av fastighe-
ter och industrier även kan erbjuda 
projektering och projektledning för 

att också genomföra föreslagna åt-
gärder. Vi tar ett totalansvar och ett 
helhetsgrepp vilket underlättar för 
våra kunder, säger Anders som är 
projektledare för alla typer av entre-
prenader samt ansvarar för OVK och 
CE-märkning.

Lång erfarenhet
Wikström VVS-Kontroll AB, med 
anor från 1950-talet, är ett brett före-
tag inom VVS- och energibranschen. 
Företaget har ca 50 medarbetare och 
huvudkontor i Göteborg. Sedan 2006 
är företaget etablerat i Vänersborg, 
med kontor på Restad Gård. 

- Vi har sedan länge naturliga 
kopplingar till regionen, såväl inom 
projektering som konsultuppdrag för 
energieffektivisering, säger Lars.

Hjälper bostadsrättsföreningar
Wikström VVS-Kontroll AB utför 
energideklarationer för fastigheter 
- något som nästan alla Sveriges fast-
igheter, enligt Boverkets nya före-
skrifter, ska ha före 2008 års utgång.

Också dotterbolaget DELTAte, 
specialister inom alternativa ventila-
tionsformer, ingår i Vänersborgseta-
bleringen.

Wikström VVS-Kontroll utför energidiagnoser och hjälper fastighetsägare 
att sänka energikostnaderna. På bilden projektledare Anders Lindegren 
och energiingenjör Lars Larsson.

Tel: 0521-160 70
www.wikstromvvskontroll.se
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