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Familjeföretaget LGT Städ, 
med systerbolag Vänergros-
sisten, ser till att göra det enk-
lare för sina kunder.

- Vi vill överraska våra kun-
der och eftersträvar alltid att 
erbjuda helhetslösning, säger 
Tomas Andersson.

LGT Städ utför kontors-, flytt-, 
bygg- och saneringsstäd för företag 
och privatpersoner. Dessutom er-
bjuder företaget entrésystem, matt- 
och biltvätt. 

Systerbolaget Vänergrossisten 
levererar arbetskläder, förbruk-
ningsartiklar och papper direkt till 
arbetsplatsen.

Tillsammans kan de se till att det 
är rent och snyggt på arbetsplatsen 
och att förbrukningsvarorna finns 
där det ska vara.

Ren arbetsplats – lägre sjuktal
Med femton års erfarenhet vet LGT 
Städ vad som gäller. Väl utförda 

En kontakt underlättar för kunden
uppdrag, klanderfritt uppträdande 
och alltid bästa service.

- Vår hemmaplan är Vänersborg. 
Vi har vuxit successivt under lång 
tid, med skicklig och utåtriktad per-
sonal. Vi vill alltid göra ett hundra-
procentigt jobb. Vi vet att det här är 
viktigt - en ren arbetsplats har lägre 
sjuktal, förklarar Lotta Andersson.

Kommunen som kund
Företagen har bland annat Trenova 
Center, Vargön Alloys, Brandt For-
don AB, Autocom AB, Vänersborgs 
Svets & Mek AB och Freab Bygg 
AB som stora kunder. Sedan ett par 
år tillbaka har även Vänersborgs 
kommun ramavtal med Vänergros-
sisten för arbetskläder och skor till 
Gatuenheten, VA-verket och Stä-
denheten. 

LGT Städ, liksom Vänergros-
sisten, ägs av makarna Tomas och 
Lotta Andersson, samt Tomas mor 
Gerd. Företagen har totalt sju med-
arbetare.

One-stop-shopping. På Torpa industriområde i Vänersborg har LGT Städ och Vänergrossisten kontor, lager och 
butik. Företag och privatpersoner är välkomna. Även uthyrning av golvmaskiner samt pelletsförsäljning erbjuds 
kunderna.

Tel: 0521-122 62
Svetsaregatan 13, Vänersborg
vanergrossisten@bredband.net

Folkets Hus har varit vänersborgarnas 
mötesplats i 100 år. 

- Nu tar vi sikte på de kommande 100 
åren. I samverkan med andra aktö-
rer i Vänersborg förnyar vi hela tiden 
vårt utbud, säger föreståndare Monica 
Hanson.
Folkets Hus håller öppna dörrar för alla. För-
utom att erbjuda charmiga och anrika lokaler 
för möten, kulturarrangemang, konferenser, 
konstutställningar, fester och konserter erbju-
der Folkets Hus även café, biljettförsäljning 
samt producerar egna kulturarrangemang.

- Restaurangen, som primärt är till för att 
serva våra gäster i huset, är en tillgång som 
även erbjuder luncher, idag kanske Väners-
borgs mest besökta. Vår fantastiska personals 
engagemang är Folkets Hus största tillgång. 
Alla har nyckelpositioner.   

Tel: 0521-57 57 50 • Kungsgatan 15
info@vanersborg.fh.se
www.vanersborg.fh.se

Folkets Hus – möjligheternas hus - firar 100 år bland annat med ett extra stort 
barn- och ungdomsprogram i höst.

Kvalitetsstämpel
Folkets Hus samarbetar ofta med andra aktö-
rer i Vänersborg, inte minst Vänersborgs mu-
sikförening och Vänersborgs teaterförening. 
Folkets Hus känner även att de har kommu-
nens stöd i ryggen. 

- Vi har ett stort kontaktnät i regionen. 
Genom att samverka i arrangemang får vi ut 
maximalt av investeringar och når nya pu-
blikgrupper. Det är en vinn-vinn-situation för 
alla medverkande.

Folkets Hus 100-års jubilerar

Folkuniversitetet är en av regi-
onens större fristående utbild-
ningsaktörer, stiftad bland an-
nat av Göteborgs Universitet.

- Vi trivs att verka i Väners-
borg och regionen har nytta av 
våra resurser, menar Marcus 
Hallberg, avdelningschef på 
Folkuniversitetet.
Folkuniversitetets kärnverksamhet 
är utbildning inom språk, ekonomi/
ledarskap och estetiska ämnen. Med 
lång erfarenhet och mycket hög kom-
petens verkar stiftelsen på flera håll, 
som folkbildare och utbildare.

- Inte minst är våra skräddarsydda 
personalutbildningar eftertraktade av 
regionens företag och myndigheter. 
Vi lägger kursplaner direkt efter våra 
beställares behov och önskemål.

Folkuniversitetet – en tillväxtfaktor
Folkuniversitetet är erkänt duktiga 

inom vuxen- och arbetsmarknadsut-
bildningar och har bland uppdraget 
av Vänersborgs kommun att erbjuda 
invandrare introduktionsutbildning, 
s.k. SFI.  

Vänersborg och Trollhättan - 
en storstad
För gemene man är Folkuniversite-
tets folkbildartradition tydlig. Inom 
de tre huvudområdena språk-, ekono-
mi- samt estetiskaämnen utför Folk-
universitetet åtskilliga föreläsningar 
och studiecirklar. I Trollhättan driver 
Folkuniversitetet även gymnasieut-
bildningar inom Samhällsvetenskap-
ligaprogrammet med internationell 
inriktning och Estetiska programmet 
med inriktning design.

- Vår region är positiv och dyna-

misk att verka i. Vi lever i allra hög-
sta grad över kommungränserna och 
ett utökat samarbete mellan kom-
munerna stärker också vår verksam-
het och säkerställer en hög kvalitet 
i undervisningen. Tillsammans är 
vi en storstad. Vi följer extra noga 
Vänersborgs satsning med Högskole-
centrum och musikutbildningar, där 
vi känner att vi som aktör kan bidra. 
Folkuniversitetet är en tillväxtfaktor 
och en resurs för att få fler att flytta 
till regionen, förklarar Marcus.

Folkuniversitetet har verkat i regi-
onen sedan 1996 och har kontor i Vä-
nersborg, Trollhättan och Uddevalla.

Tel: 0520-50 50 60
www.folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet är, som utbildare och folkbildare, en drivande kraft i en 
dynamisk region


