Vänersborg – med unika utsikter

ANNONSSIDA

Svenska kyrkan möter framtiden
Svenska kyrkan i Vänersborg och Väne-Ryr
öppnar en ny välkomnande mötesplats på
Kungsgatan i sommar.
- Det är ett led i att möta framtiden och öka
kyrkans tillgänglighet, säger kyrkoherde
Håkan Dafgård.
Även Vänersborgs kyrka skall renoveras.
Sedan 2005 pågår det inom Svenska kyrkan i
Vänersborg och Väne-Ryr en omorganisation, med
bred förankring och högt engagemang, för att bättre
kunna möta de förväntningar
församlingens medlemmar har.
- Vi har tre kärnord i förVi har tre kärnord i
ändringsarbetet:
delaktighet,
öppenhet och närvaro. I de nya förändringsarbetet: delaktighet,
lokalerna kan vi bättre möta och
skapa dialog med församlings- öppenhet och närvaro
bor.

”

Öppnar efter midsommar
Församlingen ﬂyttar i juni över parken till Kungsgatan och betydligt mer effektiva lokaler för verksamheten. Med följer församlingshem, reception,
administration, läsrum, enklare café samt prästers
och musikers arbetsplatser. Inredningen är övervägande ljus och smakfullt inredd med inslag av de
liturgiska färgerna. Församlingssalen får en takhöjd
på sex meter.
- I våra nya lokaler i gatuplan blir det enklare att
bara kliva in för en stunds läsning, kontemplation eller samtal.
Den nya mötesplatsen öppnar efter midsommar.

Kyrkan mitt i byn
Vänersborgs kyrka – kyrkan mitt i byn – har stått på

Rak allé till ny mötesplats. Svenska kyrkan i Vänersborg och Väne-Ryr ﬂyttar och öppnar nytt församlingshem på Kungsgatan i sommar (lokalerna i bakgrunden). På bilden kyrkoherde Håkan Dafgård.
samma plats sedan stadens grundande 1644. En kyrka för högtid, fest, eftertanke, försoning och tröst.
Just nu pågår projekteringsarbetet för att renovera
och därmed förbättra kommunikationen i kyrkan.
Håkan Dafgård förklarar:
- Formen för gudstjänster förändras. Vi vill bland
annat skapa funktionella ytor för kören och underlätta deltagandet i kyrkan. Dessutom skall vi genomföra ﬂer handikappsanpassningar.

Diakonalt centrum
I mars öppnades ett helt nytt Diakonalt centrum i
Vänersborg – ytterligare ett led i församlingens utvecklingsarbete. Verksamheten är ett samarbete med
Arbetsförmedlingen i Vänersborg.

Tel: 0521-26 55 00 • vanersborg.pastorat@svkyrkanvanersborg.com • www.svkyrkanvanersborg.com

Tryggare kan ingen vara
Emil Lundgren AB skapar
trygga arbetsplatser. Emil
Lundgren AB är godkänd anläggarﬁrma för inbrottslarm
och brandlarm, samt utför
även installationer av kameraövervakning och passagesystem. Det gör att kunderna
kan sova gott om natten.
Emil Lundgren AB är en samarbetspartner som har ett unikt helhetsperspektiv på de olika projekt
där företaget får förtroende att
medverka i.
Emil Lundgren i Vänersborg har
24 el- och servicemontörer som utför många uppdrag för Vänersborgs
kommun och företagen i regionen.
Tillsammans med Emil Lundgren
AB i Trollhättan (affärsenhet Trollhättan Installation) med närmare
50 medarbetare, som främst arbetar
med el- och teleinstallationer gentemot industrin, förvaltningar och offentlig verksamhet täcker företaget
alla branschsegment i Tvåstad.
- Vi kompletterar varandra väl.
Tillsammans är vi starka. Våra
kunder kan alltid lita på att vi utför
ett gott jobb i rätt tid, säger affärsenhetschef Per Ekeroth.

Emil Lundgren AB installerar nytt brandlarm i Norra skolan. Övre bilden:
Elektriker Robert Land monterar blixtljus på fasaden till hjälp för Räddningstjänsten att ﬁnna anläggningens larmcentral. Lilla bilden: Rektor Eva
Glenning i samspråk med Robert Land och affärsenhetschef Per Ekeroth.

Fakta Emil Lundgren AB:
Emil Lundgren AB, med anor från 1919, är ett av Sveriges ledande
företag inom elinstallationsbranschen.
Företaget har i huvudsak verksamhetsgrenarna: El, Tele, Instrument
samt Service, som integreras allt mer i de olika projekt Emil Lundgren
arbetar med. Det är då en styrka att företaget kan ta totalansvar från
projektering via installation till service inom samtliga områden.
Affärsenhet Trestad Service är certiﬁerad enligt ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 och AFS 2001:1 och har nyligen köpt in två biogasdrivna fordon.

Nöjda kunder
En som är nöjd med företagets arbete är Eva Glenning, rektor på Norra
skolan i Vänersborg. Emil Lundgren AB har nyligen slutfört arbetet
med att projektera och installera ett
helt nytt brandlarm i skolan.
- Det har gått fort, enkelt och

www.tidning.net

smidigt. Jag har absolut inget att
klaga på.
Emil Lundgren AB installerar
alla ledande varumärken inom

brand- och inbrottslarm. För brandlarmsfabrikatet Consilium utför
Emil Lundgren även projektering
och efterservice.

Tel: 0521-660 00 • Fax: 0521-660 10 • www.emillundgren.se
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