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Vänersborg – med unika utsikter

Vänersborg bjuder åter upp till festival

Årets Vatten- och Visfestival Aqua Blå
blir ännu större, roligare och bredare
än förra årets succé. Speciellt barn- och
ungdomar erbjuds ett ökat utbud.

För andra året arrangeras Vatten- och
Visfestival Aqua Blå, 9-10 juni.
– Alla är positiva efter förra årets
succé. Engagemanget för att göra bra
aktiviteter är stort, bekräftar Kristina
Jornevald, vd Vänersborgs Turist AB.
Aqua Blå är Vänersborgarnas egen folkfest
som redan känns väl etablerad med stora förväntningar hos allmänheten.
– Visor och vatten är Vänersborg. Dessutom är det en fin tid på året, med studentexamen och de flesta är kvar i staden. Jag är
övertygad om att Aqua Blå stärker vänersborgarnas stolthet över sin stad.
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året som fortsätter att sätta sin självklara prägel på Aqua Blå är Vänersborgs segelsällskap
som har närmare 50 ideellt arbetande funktionärer igång hela helgen.
Bo-Göran Karlsson är ansvarig för föreningens kölbåtssektion:
– Vi har en vana att hantera tävlingar och
kringarrangemang som vi har nytta av under
festivalen. Vi kommer bland annat att arrangera matchracing och final i företagsseglingscupen. Det populära prova-på-seglingen utökas liksom nöjessidan med trubadur och dans.
Aqua Blå är en jättebra festival för Vänersborg
som ger välbehövliga publikintäkter och en
chans att locka fler ungdomar till seglingen.

ANNONS

Högsta växeln i Vänersborg
Tranter International AB har
tre produktionsanläggningar
i världen; I USA, i Indien och
i Vänersborg. Den senare har
anställt närmare 30 personer
det senaste året.
- Vi har en mycket positiv
utveckling, bekräftar platschef Torbjörn Lantz.

Högtryck i verkstadsföretaget Tranters fabrik i Vänersborg.
Företaget har ett fortsatt rekryteringsbehov i framtiden.
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Tranter PHE AB i Vänersborg, med
150 medarbetare, tillverkar plattvärmeväxlare för en global marknad.
Plattvärmeväxlare, utvecklade i
Sverige och tillverkade i Vänersborg
återfinns som kärnprodukter inom
fjärrvärme- och fjärrkylningssystem, olje- och färskvattenkylning
inom den marina sektorn samt värme- och kylsystem inom industrin.

- I den pågående och ökande konverteringen från olja till biodiesel
som fordonsbränsle är våra produkter mycket intressanta, inte minst i
USA. Eftersom vi verkar mot den
energirelaterade sektorn ser jag
mycket ljust på framtiden för våra
kvalitetsprodukter.

Stor efterfrågan

Anläggningen i Vänersborg går
idag för maxkapacitet och för att
ytterligare utveckla effektiviteten
i fabriken i Vänersborg jobbar företaget hårt med Lean manufacturing – ett system för kontinuerligt
förbättringsarbete där en framgångsfaktor är att alla företagets
medarbetare deltar och bidrar till
utvecklingen.
- Vi har idag en orderstock som
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sträcker sig över 2010, samtidigt är
det viktigt att vi fortsätter att skapa
innovativa och kostnadseffektiva
lösningar för våra kunder.

Eget varumärke

Sedan mars 2006 verkar Tranter International som ett oberoende bolag
med eget varumärke i Alfa Lavalkoncernen. Totalt erbjuder företaget ett 30-tal olika värmeväxlare.
Huvudkontoret finns i Texas, USA.

Tel: 0521-79 98 00
Fax: 0521-673 93
www.tranterphe.com
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