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ANNONSSIDA    Vänersborg – med unika utsikter

BIAB har på 2000-talet aktivt 
medverkat vid fl era uppmärk-
sammade byggprojekt i Vä-
nersborg.

- Vi gillar utmanande och 
roliga projekt som tillför Vä-
nersborgs stadsbild något ex-
tra, säger vd Christer Klint.

År 2004 stod fastigheten Borgen 
klar för infl yttning. Det gamla fäng-
elset med tillhörande kronhäkte i 
centrala Vänersborg hade då med 
BIABs försorg förvandlats till ett 
modernt och mycket tilltalande bo-
stadshus.

- Det var något av ett honnörs-
bygge som visade vad vi kan åstad-
komma och hur vi vill bygga.

Öppna kort
Det som gör BIAB så uppskattad 
som entreprenör i Trestad är deras 
förmåga att med hög genomsiktlig-
het, öppna kort samt stort engage-
mang och gedigen kompetens till-
föra projekten genuina mervärden.

- Vi är gärna med tidigt i pro-
cessen. I nära dialog med och på 
samma sida som beställaren kan vi 
projektera, planera och bygga helt 
efter uppdragsgivarens önskemål. 
Vi fungerar då som beställarens för-
längda arm, förklarar Christer.

Bygger Hagahallen
Ett utmärkt exempel på BIABs ar-
betskoncept är nu pågående Haga-
hallen i Hagaparken. I höst står en 
fullskalig idrottshall med gym och 
café klar att inviga. Beställare är ett 
norskägt kommanditbolag som valt 
att göra stora investeringar i Vä-
nersborg.
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- Vi har total öppenhet i byggpro-
cessen och samarbetet fungerar all-
deles utmärkt med beställaren. Hag-
ahallen blir en spännande byggnad i 
parken och ett välbehövligt tillskott 
för såväl Fridaskolans verksamhet 
som för idrottsklubbar, friskvårds-
aktörer och motionärer. 

BIAB har tidigare utfört stora re-
noveringar och ombyggnationer för 
Fridaskolan i Hagaparken.

- Det fi nns också långt gångna 
planer på nya bostäder i parken. Vi 
ser oss gärna som en aktör i den ut-
vecklingen.

I byggandet av den nya idrottshal-
len tar BIAB med sig erfarenheterna 
från bygget av den nya Gymmixhal-
len på Sportcentrum i Vänersborg 
som invigdes förra året.

Bygger om Rikbankshuset
Just nu medverkar BIAB i allra hög-
sta grad till Riksbankshusets för-
vandling till exklusiva bostäder. I 

mars nästa år kan 16 nya lägenhets-
köpare fl ytta in i det kanske mest 
attraktiva boendet i Vänersborgs 
stadskärna.

- Vi har begärt extra lång byggtid 
för att med stor omsorg och i samar-
bete med beställare och Länsmuseet 
förädla det kulturminnesmärkta hu-
set - där kulturhistoriskt rika värden 
tillgodoses - till moderna bostäder. 
Vi vill göra det här riktigt bra.

BIAB har medverkat sedan tidig 
projekteringsfas.

Fler nya bostäder
Vid sidan av dessa profi lstarka pro-
jekt har BIAB även byggt två grupp-
boenden för Vänersborgsbostäder i 
Onsjö, en ny driving range för On-
sjö Golfklubb samt i samarbete med 
Vänersborgs kommun vill företaget 
bygga 21 småhus i Nabbensberg, 
strax söder om kanalen. Väners-
borgs kommun och Länsrätten har 
godkänt den nya detaljplanen.

Fakta BIAB: 

BIAB (Trollhättans Bygg & Industritjänst AB) verkar sedan 1971 inom 
ny-, om- och tillbyggnation. Företaget bygger främst i Tvåstad men tar 
även uppdrag i hela Västsverige. 

Företaget har 27 anställda och hyr in betydligt fl er vid arbetstoppar. 
Företaget omsatte 2007 närmare 110 miljoner kronor.

Företaget ägs sedan 2003 av Christer Klint.


