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Trenova Center, ett stenkast från stads-
kärnan i Vänersborg, är en levande och 
funktionell företagspark där mixen av 
mindre och större företag skapar en 
kreativ och stimulerande arbetsmiljö. 

På Trenova Center har företag verkat sedan 
1853. Industritraditionen från 1800-talet in-
rymmer såväl tändsticksfabrik som skofa-
brik. Under 1900-talets senare hälft har nä-
ringsverksamhet inom telekommunikation 
och elteknik dominerat företagsparken, en 
tradition som fortsätter än idag.

Jan Wagnervik är tf vd för Trenova Fastig-
heter AB som äger företagsparken och som 
investerat närmare 60 miljoner kronor i cen-
tret sedan starten 2000:

– Vi har idag flera spetsföretag inom elek-
tronik på Trenova Center som alla gynnas 
av den både breda och höga kompetens som 
finns inom området. Totalt är vi i dagsläget 
c:a 45 företag och organisationer på området.

”Det lilla extra”
Trenova Center har också ett utbildningscen-
ter med Komvux, Vargön Trafikskola och 
Trenova Utvecklingscenter  som exempel på 
verksamheter med ett mycket brett utbild-
ningsutbud. För de mindre företagen finns ett 
välutvecklat småföretagarcentra med service 
och kringtjänster som möjliggör tillväxt.

–  Vi erbjuder småföretagen det lilla extra 
som bemannad reception, telefonväxel, post-
hantering och tillgång till konferenslokaler 
mm. Receptionen kan även hjälpa till med 
större konferensarrangemang. Det innebär 
att även mindre företag kan erbjuda ett pro-
fessionellt och representativt bemötande mot 
kunder och andra samarbetspartners. 

På Trenova Center finns även en uppskattad 
restaurang, konferenscenter för 60 personer 
samt lagerlokaler. Hela centret är uppkopplat 
för snabb datakommunikation via bredband.

Ett utropstecken för framtiden
Större delen av Trenova Center är i dag fullt 
uthyrt. Efter vissa ombyggnader under våren 
2007 finns dock just nu ett antal kontorsrum 
i småföretagarcentet lediga, så har du funde-
ringar på att nyetablera dig i Trestadsområdet 
eller är i behov av mer ändamålsenliga lokaler 
så finns det möjligheter att bli granne med en 
rad intressanta företagare.

Området befinner sig i en mycket spännan-
de utvecklingsfas där bland annat det gamla 
vattentornet i centrala Vänersborg ingår som 
en viktig del.

Här finns planer på en helt ny ny hotell-, 
konferens- och restauranganläggning.  Just 
nu pågår en detaljplaneförändring och re-
dan inom några år hoppas vi en av Sveriges 
modernaste och mest unika anläggning står 
klar. Höjdpunkten i vattentornet är tänkt att 
innehålla en roterande, inglasad och högklas-
sig restaurang med en vidunderlig utsikt över 
nejderna och Vänern.

Trenova Fastigheter AB ägare agerar lång-
siktigt och önskar även utveckla centrets 
södra del, ett område på mer än 20 000 kva-
dradmeter.

Jan Wagnervik ser fler möjligheter på Tre-
nova Center:

– Vi ser Trenovaområdet som en mycket 
intressant del av utvecklingen av centrum-
handeln, Trenova Center torde kunna vara 
den naturliga länken mellan Holmängens 
handelsområde in mot stadskärnan. Det inne-
bär ökade möjligheter för handelsföretag att 
etablera sig på Trenova Center.

Tel: 0521-27 20 00
Fax: 0521-27 21 12

info@trenova.se
www.trenova.se

Trenova Center kan erbjuda gemytliga, 
moderna och kundanpassade lokaler 
ett stenkast från stadskärnan och Vä-
nerstranden. Planer finns att förädla 

vattentornet till en helt ny hotell- 
konferens- och restauranganläggning.

Trenova – företagspark med attraktionskraft

Thule tar över verksamhet 
i Vänersborg

Tel: 0521-27 36 00   •   Fax: 0521-27 36 01   •   www.brink.eu

A PREMIUM BRAND WITHIN THE THULE GROUP

Ett världsföretag har köpt Vänersborgs-
verksamhet – stärker sin produktport-
följ och investerar långsiktigt.
Brink blir till Thule.

Det svenska företaget Thule är världsledan-
de inom sports utility transportation, d.v.s. 
transportlösningar för aktiva familjer, profes-
sionella och friluftsmänniskor som vill trans-
portera sin utrustning säkert, lätt och snyggt 
med bil.

Världsmarknadsledande
Thule köpte i höstas Brink med 10 fabriker i sju 
länder. Tillsammans med den nordamerikanska 
verksamheten under namnet Valley är Thule nu 
världsmarknadsledande på dragkrokar.

– Vi har därmed fått en ägare med ett oer-
hört starkt varumärke. Thule är en industriell 
ägare som satsar långsiktigt på att utveckla 

sina verksamheter vidare, säger Christer Pet-
tersson, ny vd sedan i våras. 
Redan har Thule investerat i ökad automation 
i Vänersborg för att förbättra konkurrenskraf-
ten och stärka kvaliteten.

Brink heter produkten – Thule heter 
företaget
I över 50 år har det utvecklats, producerats 
och sålts dragkrokar i Vänersborg. 
Ett segment som Thule tidigare saknade.

– Vi har hamnat precis rätt. Thule Towing 
Systems producerar nu mer än 1,7 miljoner 
enheter årligen för i stort sett alla förekom-
mande bilmärken och, efterfrågan ökar hela 
tiden, kommenterar Christer Pettersson.

Konsumenten kommer att känna igen sig, då 
produkterna även i fortsättningen kommer att 
heta Brink, medan Thule Towing Systems AB 
är ett nytt inslag bland företagen i Vänersborg.

Elektronik Partner AB tar marknads-
andelar i en het internationell bransch. 
För att klara av ökad orderingång görs 
miljoninvesteringar och personalen 
har vuxit med 30 procent det senaste 
året.

Elektronik Partner AB använder sig av sin 
långa erfarenhet och goda insikter om för-
utsättningarna i olika typer av verksamheter 
för att skapa långsiktiga och effektiva pro-
duktionslösningar för kunderna. Företaget 
erbjuder stark kundfokus med särskild upp-
märksamhet på kvalitets- och detaljkrav, kall-
lat ”Attention to detail”. 

Unik anda uppskattas på marknaden
Hög yrkesstolthet
Elektronik Partner AB producerar små- och 
medelstora serier av elektroniska system med 
högt tekniskt innehåll där företaget gärna är 
med som partner tidigt i utvecklingsstadiet, 
med konstruktion, prototyptillverkning och 
testning. 

- Samtidigt håller alla seriösa aktörer i 
branschen hög kvalitet och ett nära leverans-
fönster. Vi har tagit fasta på att affärer görs 
mellan människor. Jag är övertygad om att 
företaget, som var personalägt i flera år i ett 
tufft konjunkturläge, har en speciell anda 
kännetecknat av yrkesstolthet och högt enga-
gemang. Det märker även våra kunder, säger 
vd Tomas Granlund.

Elektronik Partner erbjuder engagemang och 
hög kompetens i nära affärsrelationer med 
sina kunder, från konstruktion till seriepro-
duktion. På bilden vd Tomas Granlund i dis-
kussion med operatör Anders Källén. 

Tel: 0521-27 26 00
Fax: 0521-27 26 85

info@epab.se
www.epab.se

Fakta Elektronik Partner:

Elektronik Partner AB tillverkar avan-
cerade elektroniska produkter, kratskort 
och applikationslösningar. Företaget 
ingår i den Norge-baserade koncernen 
EMG Technology AS. Koncernen har 
verksamhet i Norge, Sverige och Kina.
Företagets applikationer levereras för en 
världsmarknad och ingår exempelvis i så 
skilda slutprodukter som presentations-
system för kollektivtrafik, diagnosin-
strument för pacemakers och diagnosin-
strument för fordon.


