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Just nu ritar fyra arkitektkontor på hur Sanden (tidigare 
kallat Lilla Vassbotten) kan utvecklas med 1 200 nya 
bostäder och 14 000 kvadratmeter handelsyta. 

– Det här är mycket positivt och förändrar hela stadsmiljön. 
Vänersborg skulle kunna erbjuda helt andra möjligheter till ett attraktivt 
vattennära boende, säger kommunalråd Lars-Göran Ljunggren.
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Ett telefonnummer – hundra tjänster.

Vänersborgs identitet ligger mycket 
i dess attraktiva stadskärna. 

För att få ett än mer levande cen-
trum, med ökad handel, krävs fler 
bostäder. Vi på HSB är aktiva för att 
bygga nya bostäder och tillsammans 
med kommunen se över möjligheten 
till nya boenden i stadskärnan. 

Kvarteret Vallmon är bara ett ex-
empel på vad vi vill tillföra Väners-
borg – ett 40-tal attraktiva bostads-
rätter vid hamnkanalen.

HSB ägs och drivs av våra medlemmar en-
ligt principen en medlem – en röst. 

Tel: 0521-265920  • Fax: 0521-265928 •  www.hsb.se/nvg

Illustration över kvarteret Vallmon vid Hamngatan i Vänersborg. Illustration Contekton 
Arkitekter.

HSB aktiv samhällsbyggare

Som en kooperativ medlemsorganisa-
tion går överskott alltid tillbaka till verk-
samheten för att vi ska kunna erbjuda 
ännu bättre nyproduktioner och ännu 
större trygghet i förvaltningen.

Eftersom vi bygger, förvaltar och sköter 
om våra hus är det viktigt att allt blir rätt 
från början. På så sätt gör vi skillnad, ef-
tersom vi kan garantera en alldeles särskild 
trygghet i att våra hus håller i längden.
 

I oktober öppnar portarna till ett nytt 
stort affärscenter på Trestad Center. 
Efter årsskiftet invigs nya Arena Ho-
tell med 65 rum.
Vänersborgsföretaget ALAB står för 
investeringarna.

Det 9000 kvadratmeter stora affärscentret 
kommer bland annat att erbjuda Factory 
Outlet för såväl märkeskläder som kända 
varumärken för hemmet. I huset flyttar 
även en möbelhandel in liksom ALABs 
egen bussförsäljning.

– Om vi får plats, ler företagets vd Alvar 

Tillväxt i Vänersborg
Nya investeringar skapar framtidstro och arbetstillfällen
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Larsson. Vi tänker oss i så fall utställnings-
hallen i fastigheten.

Många ny jobb skapas
Trots konjunkturläget har ALAB, som äger 
flera fastigheter på Trestad Center, många för-
frågningar från företag som vill etablera sig i 
Västsveriges kanske främsta strategiska läge.
Tjejerna bakom Café Brazil på Trestad Center 
tog möjligheten när den uppstod och etable-
rar ännu en restaurang och butik vid den nya 
bensinstationen.

–  Vi ser enorma möjligheter att komma vi-
dare med vår verksamhet. Skyltläget och till-

strömningen i Trestad Center är mycket god. 
Vi har fått vara med och utformat lokalerna 
och kommer att erbjuda frukost- och lunch-
bufféer, catering och större fester. Vi räknar 
med att anställa tio nya medarbetare. Det här 
känns jättebra! säger Camilla Borg, en av tre 
delägare till nya Värdshuset MaZarin.

Besöksstad Vänersborg
Vänersborgsföretaget ALAB har i år även 
totalrenoverat det tidigare studenthotellet på 
Ejdervägen till hotellstandard. I oktober sätts 
spadarna i marken för utbyggnad av en helt 
ny restaurangdel och reception.

– Vi tror på att öppna portarna till Arena 
Hotell kring årsskiftet, säger Alvar Lars-
son.

ALAB för diskussioner med hotellked-
jan Best Western för eventuellt samarbete i 
framtiden.

Kring årsskiftet står det klart: Vänersborgs nya Arena Hotell med 65 rum. Centralt 
beläget mitt emellan stadskärnan och Sportcentrum med nya Arena Vänersborg.

Helt nytt affärscentrum på Trestad Center invigs i oktober med bland annat Factory Outlet, 
ny möbelaffär, restaurang, butik och bensinstation.

ANNONSSIDA


