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Vänersborg - med unika utsikter

Vänersborg tar chansen att profilera sig
– Vänersborg har oförskämt bra möjligheter att attrahera nya invånare om det byggs
attraktiva bostäder i vattennära lägen. Med
X 2000 till Stockholm och snart dubbelspår
och motorväg till Göteborg har Vänersborg
även moderna kommunikationer att erbjuda.
Det är dags att sluta underskatta oss själva.
Vänersborg kommer att locka till sig entreprenörskraft.

Gnosjöanda i Vänersborg

Håkan har själv medverkat i samverkansgrupper där företag inom elektronik/mekanik
samarbetat i uppdrag och växlat personal.
Han ser även Allians för tillväxt Trollhättan
och Vänersborg som en viktig och fruktsam
plattform för att se synergieffekter i tvillingkommunerna. Men han har sina käpphästar:
– Det satsas alldeles för lite på nyföretagande och småföretagare. Här finns en enorm
tillväxtpotential.

Som styrelseproffs anser Håkan att näringslivsklimatet, företagen sinsemellan, är mycket
gott och generöst.
– Vänersborgsföretagen samverkar gärna
och är positiva till att köpa tjänster av varandra.
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klimatet i Vänersborg som är värt att bygga
vidare på.

NSP expanderar

Styrelseproffset och Friskis & Svettis entusiasten
Håkan Patrikson tror starkt på Vänersborgs dragningskraft som framtida bo- och etableringsort.

Idag finns en gemensam vilja till förändring i Vänersborg från såväl kommunens politiker och tjänstemän som
näringslivets företrädare.
– Nu förstår fler vilket fantastiskt
läge Vänersborg har. Med fler attraktiva bostäder vid vattnet och 45 minuter
till Göteborg står möjligheterna vidöppna. Då har vi inget att skylla på, ler
ledningskonsult Håkan Patrikson.
Efter en lång yrkeskarriär i näringslivet beslutade sig Håkan Patrikson för att starta eget
och dela med sig av sina erfarenheter.
– Jag gillar att coacha och fungera som
mentor. Trots allt har jag fått med mig en del
kunskap på vägen som kan vara till nytta idag.
Jag gillar att tillämpa den erfarenheten.

Vänersborg har det bästa att erbjuda

Håkan har även en stark känsla för Vänersborg. Delvis berättigad av att han föddes och
växte upp här, men lika mycket för att han medvetet valt att flytta tillbaka hit från Stockholm.

– investerar i lokaler,
maskiner och personal

– Jag och min fru ville tillbaka till Västsverige
och då jämförde vi fördelar och nackdelar med
olika orter. Vi kom fram till att Vänersborg har
det bästa att erbjuda. Det är därför högst rationella skäl till varför vi bor och lever här idag.

Med en ny produktions- och verkstadsdel på 1400 kvadratmeter och ny typ av
plåtbearbetningsmaskiner har NSP,
Nordiska Skorstensprodukter ökat sin
produktionskapacitet med drygt 30 procent. Och samtidigt öppnat för en ny
generation böjbara skorstensrör – med
hjälp av unika, skräddarsydda maskiner.

Vänersborg & Co

I många decennier har Vänersborg varit en
välmående stad med välutbildad befolkning.
Industrin fanns i Trollhättan och Vargön och
stadskärnans charm i Vänersborg. Bra med
det. Känslan att bevara har ofta övervägt viljan till förändring.
När sedan fordonsindustrins helt plötsligt
inte var lika självklar från ett Detroitperspektiv och högskolan flyttades till Trollhättan så
tvingades alla engagerade att kraftsamla.
– Jag uppvaktade kommunledningen som
nappade direkt. Vänersborg & Co bildades
och en interimsstyrelse tillsattes med företrädare från kommunen, förvaltningarna,
näringslivet, fastighetsägarna och turismen.
Lokal, personal och medel har nu tagits fram
och arbetet med att marknadsföra Vänersborg
tagit fart.

Fakta:
Håkan Patrikson är i botten civilekonom och har innehaft befattningar i ett antal företag
både i Sverige och utomlands främst inriktade på marknadsföring och export. I 17 år var
han verksam på LignoTech Sweden AB i Vargön, under senare år som vice VD.
Styrelseuppdrag idag:
• Styrelseordförande i FöreningsSparbanken Trollhättan/Vänersborg
• Styrelseordförande i fem västsvenska företag
• Styrelseordförande i Vänersborgsföretagen (Vänersborgs 12 största tillverkningsföretag)
• Styrelseordförande i interrimsstyrelsen Vänersborg & Co
• Styrelseledamot i Nyföretagarcentrum Väst samt Styrelseutveckling Fyrbodal

Ulf och Jan Johnson

Att NSP både utvecklar och tillverkar
skorstensprodukter och tillbehör är ingen
nyhet. Att företaget också utvecklar sin
egen maskinpark är kanske mindre känt.
– Vi har alltid konstruerat och anpassat maskiner efter eget huvud, förklarar
Ulf Johnson på NSP. Det är ett viktigt led
i arbetet för att ta fram nya, unika produkter.
NSP Superflex är en egen konstruktion och senaste nytt bland böjbara skorstensrör. Ett rör som är ytterst smidigt
och böjligt och som behåller sin form
oavsett hur det behandlas. Röret är så
tätt i sin konstruktion, att det tål övertryck även under en kontinuerlig belastning av 700º C. Men för att det skulle
kunna tas i produktion, krävdes inte bara

mer utrymme – utan också en helt ny typ
av maskin.
– De plåtbearbetningsmaskiner vi
köpt, har en grundteknik som ger oss
möjligheter att söka nya lösningar, säger
Ulf Johnson. Vi har byggt om dem efter
våra idéer och specialdesignat maskiner
för Superflexröret och för andra kommande nyheter.
Investeringarna i lokaler och maskiner har inte bara öppnat för ytterligare
produktutvecklingar – större utrymme
och effektivare tillverkning har också
gjort att produktionskapaciteten ökat
över lag.
Även på personalsidan växer företaget, med nyanställningar inom marknad,
system och logistik.

Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: kundservice@nspab.se www.nspab.se

Allt fler lediga jobb i Vänersborg
Arbetsförmedlingen i Vänersborg har inte haft så många
lediga jobb att förmedla på
mycket länge.
– Det är möjligt att vi börjar
se en effekt av de stora pensionsavgångarna, förklarar handläggare Anita Wilhelmsson.
Det skulle i så fall innebära att det
vi ser är en början på en längre
trend där 40-talisterna nu pensioneras. De utannonserade jobben är
inom framför allt vård, skola, serviceyrken, industrin, hantverksyrken
och byggsektorn.
– Samtidigt ser vi också att kraven höjs på de arbetssökande. Det
är oerhört värdefullt att ha en fullgjord examen med sig ut i arbetsli-

www.tidning.net

vet, säger Magnus Axelsson.
Personer som vill få goda råd på vägen kan få kostnadsfri studie- och
yrkesvägledning på Arbetsförmedlingen.

Jobb och nyanställningar via
internet

För såväl arbetssökande som arbetsgivare är arbetsförmedlingens
webbplats www.ams.se ett utomordentligt verktyg för att träffa rätt.
– På Platsbanken kan arbetssökande, oavsett om man har jobb eller inte, lägga in sin CV och vilka
kategorier av jobb man söker. För
arbetsgivare som registrerar sig
väntar bland annat 140 000 aktuella
CV:s för beskådning. En platsannons på Arbetsförmedlingens internetsajt når hela världen.

Urval för företag

Arbetsförmedlingen i Vänersborg
åtar sig även för företag rekryteringsuppdrag där arbetsgivaren ges
ett mindre antal sökande med formellt lämpliga kvalifikationer att
välja ur.

Tel: 0521-26 22 00
arbetsformedlingen
-vanersborg@lano.amv.se
www.ams.se

Arbetsförmedlingens företagsgrupp i Vänersborg: Fredrika Knoks,
Magnus Axelsson och Anita Wilhelmsson.
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