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Vänersborg – med unika utsikter

När det krävs rejäla tag
tag, kommuner, fastighetsägare, lantbruk och
bostadsrättsföreningar.

”

Små och stora uppdrag
Genom mycket bred kompetens och hög servicegrad har företaget vuxit de senaste åren.
– Vår vinst återinvesteras i verksamheten.

Vi gör allt från snöröjning, städning,
fasadrengöring, trädfällning och byggnadsarbete till hela fastighetsskötseluppdrag
samt mark- och trädgårdsanläggningar
Vi har inga aktieägare som kräver hög avkastning. Det gör att vi kan hålla en bra prisbild
förutom att vi kan åta oss helhetsuppdrag på
grund av vår breda kompetens, säger Rolf
Hallsten, arbetsledare inom mark- och anläggningsarbeten.

Vänersborgs Farmartjänst utför det mesta från grund till tak - här stenläggning på ett nybygge i Trollhättan. På bilderna Rolf Hallsten, Johan
Kjellberg och Sven Gutzeit.
Vänersborgs Farmartjänst utför, namnet till trots, grön-, bygg- och markarbeten främst inom stadsgränsen.
– Vi utför professionella tjänster
med hög servicegrad, försäkrar
Paula Hallsten, ekonomiansvarig.
Vänersborgs Farmartjänst firar 20 år 2011.
Verksamheten drivs som en ekonomisk förening och är ett nätverk av egna företagare.

– Verksamheten startades av lantbrukare
som sökte sidoinkomster då lantbruken rationaliserades på 90-talet. Därav namnet.
Idag har Vänersborgs Farmartjänst 47 medlemmar där ca 30 av dem har sysselsättning på
heltid. Vid högsäsong, maj-september engagerar företaget ett 70-tal medarbetare.
Även butiksförsäljning
Vänersborgs Farmartjänst verkar inom skog,

grönytor, bygg och mark- och anläggningsarbeten. Dessutom erbjuder man försäljning av
sten, grus och sand på Svarvargatan i Vänersborg.
– Vi gör allt från snöröjning, städning, fasadrengöring, trädfällning och byggnadsarbete
till hela fastighetsskötseluppdrag samt markoch trädgårdsanläggningar, säger Fredrik Johansson, arbetsledare inom grönytor.
Kunder är allt från privatpersoner till före-

I Tvåstadsområdet
Vänersborgs Farmartjänst, som verkar främst
inom Vänersborg och Trollhättan, utvecklar
verksamheten kontinuerligt efter marknadens
efterfrågan samt medlemmarnas intressen.
– Man kan säga att vi kan utför allt från
grund till tak. Vi har uppdraget att sköta service på Postens brevlådor, vi snöröjer tak och
bygger hus från grunden. Vi ser inga begränsningar utan försöker att utföra de tjänster som
våra kunder önskar, säger Niklas Karlsson,
arbetsledare för byggnadsarbeten.

Tel: 0521-430 11
Svarvargatan 8 • Vänersborg
www.farmartjanst.se/vanersborg

Det personliga bilföretaget

”Vi vill överträffa kundens förväntningar”
Det ska vara tryggt att anlita
hanssonbil.se i Vänersborg
- en fullserviceanläggning
med bilförsäljning, verkstad, butik och däckhotell.
- Vi ska se till att våra
kunder får ut mer av sitt
bilägande, säger Per Hansson, försäljningsansvarig.

Fakta hanssonbil.se:
hanssonbil.se startades 1992
av Lars Hansson. Bolaget sålde då enbart begagnade bilar.
Under 1994 skrev bolaget avtal
med Peugeot om att representera märket i Vänersborg och
Trollhättan.
Både 2003 och 2004 fick
hanssonbil.se ta emot Dagens
Industris utmärkelse - Årets
Gasell-företag.
2004 fick företaget också
Peugeot Sveriges utmärkelse
”Årets återförsäljare”.
Sedan ett par år tillbaka har
hanssonbil.se utökat med två
varumärken - Honda och Subaru.
I företaget ingår även hanssonbil i Alingsås, Väla Bil i
Helsingborg samt Kungsgården Bil i Ängelholm.
Hela företaget har idag över
100 medarbetar, varav 26 jobbar i Vänersborg.

hanssonbil.se som funnits i Vänersborg sedan 1992 är auktoriserad
försäljare av Peugeot person- och
transportbilar, Honda personbilar,
Subaru personbilar samt begagnade bilar.
- Vi i hela koncernen säljer närmare 2000 nya- och begagnade bilar om året.
Personligt bemötande
Företagets motto är att leverera
produkter och tjänster av god kvalitet som uppfyller kundernas önskemål. En stark ekonomi (företag
har bland annat erhållit utmärkelsen Gasellföretag två år) garanterar
långsiktiga åtaganden och kundrelationer.
- Framför allt vill vi vara personliga i vårt bemötande. Här har
vi inga kavajer, slipsar eller hierarkisk organisation. Vi hjälper alla
till för att det ska bli så bra för kunden som möjligt.
Företaget erbjuder även ett
Trygghetspaket vid köp av begagnad bil.

www.tidning.net

hanssonbil.se – det personliga bilföretaget.

Parallellgatan 36
Vänersborg
Tel: 0521-27 87 80
www.hanssonbil.se
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