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Att starta företag kräver 
kunskap och vilja, men också 
drömmar och idéer. Där män-
niskor kan förverkliga sina 
idéer skapas tillväxt - både 
ekonomisk och social. 
Genom vårt engagemang och vår 
kunskap om kooperativt företagan-
de - 2000-talets företagsform - har 
vi under årens lopp hjälpt åtskil-
liga kooperativa företag att komma 
igång och bli framgångsrika. Den 
personaldrivna förskolan Villa Kor-
seberg i Vänersborg, som verkat se-
dan 1994, är bara ett exempel.

Om du vill starta ett kooperativt 
företag kan vi som är rådgivare 
på Coompanion hjälpa också dig 
i start- och utvecklingsprocessen. 
Vår rådgivning är kostnadsfri. 

Hos Coompanion blir drömmar verklighetHos Coompanion blir drömmar verklighet
Vi erbjuder bland annat rådgiv-

ning, utbildning och information 
för att öka kunskaperna om och in-
tresset för kooperativa företag och 
ekonomiska föreningar.

Våra värderingar 
Genom alla tider och i alla former 
har människor samarbetat för att 
lösa gemensamma problem och till-
godose gemensamma behov. Det är 
ur denna tradition det kooperativa 
företagandet har sprungit. Männis-
kor som samarbetar delar på ansvar 
och svårigheter, men också på fram-
gång och glädjeämnen. I ett samar-
bete blir kunskaperna och erfaren-
heterna hos varje individ en tillgång 
för alla i gruppen. Det gör att både 
organisationen och människorna kan 
utvecklas och växa - tillsammans.

Tel: 0520-167 60
http://coompanion.fyrbodal.coop

Coompanion Fyrbodal: Ann Uggla Flodin, Lotta Forslind och Penilla 
Gunther.

Öppenhet, demokrati 
och deltagande
Det kooperativa företaget bygger på 
öppenhet, demokrati och aktivt del-
tagande från medlemmarna, eller 
ägarna. Både infl ytande och ansvar 
fördelas lika mellan kooperativets 
medlemmar, och alla medlemmar 
har lika rösträtt. 

Välkommen att kontakta oss om 
du har frågor om kooperativt före-
tagande!

Uppdraget från oktober 2006 
var tydligt: Vänersborg skall 
bli Sveriges bästa musikkom-
mun.

- Det här är inte en engångs-
företeelse. Det här är ett le-
vande uppdrag där det gäller 
att visa uthållighet, säger Hå-
kan Alfredsson, områdeschef 
kultur och fritid.

Nu har det gått 1,5 år – hur går ut-
vecklingen?

- Vi har mognat i synen på utma-
ningen genom att gå från projekt-
tänkande till att se utvecklingen 
som en process utan slut. En utmär-
kelse är endast ett kvitto på att vi 
jobbar rätt och jobbar hårt för att 
etablera en tydlig och långsiktig po-
sitionering av musikverksamheten i 
Vänersborg. Vi kan också visa att vi 
levererar tydliga resultat på vägen.

Musikstad Vänersborg 
på bred front
Håkan pekar bland annat på det nya 
orkestermusikerprogrammet med 
riksintag på Birger Sjöbergsgymna-
siet som startade i höstas, eftergym-
nasiala utbildningen Pre-College för 
instrumentalister påbörjades samti-
digt vid Musikakademi Vänersborg, 
uppmärksammade Polstjärnepriset 
- ett samarbete mellan Odin Fonder 
och Vänersborgs kommun/Musi-
kakademin Vänersborg – på 66 550 
kronor delades ut för första gången 
och Vänersborg blev pilotkommun 
inom Rikskonserter. Lägg därtill 
samarbetet med Aurora Chamber 
Music, sommarkonserterna, kam-
marmusikveckan, kulturförskolan, 
kurser, konferenser och fortbild-
ningar så blir bilden av musikstad 
Vänersborg komplex, mångfacette-
rad och särskiljande.

- Vi visar att vi vågar satsa, vå-
gar se möjligheter och att vi vå-
gar sikta högt. Sedan skall vi inte 
glömma vår grundläggande bas och 
förutsättningarna för en livskraftig 
musikverksamhet – Musikskolan – 
med alla dess elever, lärare och för-
äldrar. Utan Musikskolan, utsedd 
till Årets musik- och kulturskola 
2000, står vi oss slätt.

Nya möjligheter
När Högskolan fl yttar från Väner-
sparken i höst uppstår nya möjlig-
heter att samla musiken i Väners-
borg till ett och samma ställe. Ett 
kreativt musikcentrum – ett Musi-
kens Hus – som har alla möjlighe-
ter att bli en dynamisk mötesplats 

Vänersborgs musikliv levererar

Duktiga ledare, ambitiösa elever och engagerade föräldrar i Väners-
borg drivs alla av lusten och kärleken till musiken. Tillsammans med 
en politisk vilja och tydliga visioner stärks profi leringen av musikstad 
Vänersborg. Foton: Olle Gustafsson.

och inspirationskälla för hela Mu-
siksverige. Planer fi nns också för 
ett konserthus i Vänerparken.

- Vårt nätverk med några av värl-

dens bästa musiker växer. Vi har en 
kontinuerlig kompetensinvandring 
till Vänersborg.

ANNONS


