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Brunbergs Bygg startades i 
slutet av 1980-talet och har 
idag 40-talet anställda.

- Vi har haft en mycket po-
sitiv utveckling tack vare 
vår bredd och vår satsning 
på kvalitet, säger vd Mickael 
Brunberg.

Brunbergs Bygg är ett traditionellt 
byggföretag med en något bredare 
repertoar där företaget även erbju-
der bygg-, snickeri-, målnings-, 
mur-, puts-, kakel- och betongar-
beten.

Med sitt specialsnickeri kan de 
erbjuda skräddarsydda lösningar 
som passar varje kunds önske-
mål. Brunbergs utför ny-, till- och 

Byggare med bred repertoar
ombyggnationer samt renoveringar. 

Byggföretaget utför allt i renove-
ringar, reparationer, dörrar, fönster 
med mera.

Brunbergs Bygg inkluderar även 
egen sprutlackering.

Helhetslösningar
Denna bredd är också det huvud-
sakliga skälet till att företaget klarat 
sig så bra i byggkrisen under 1990-
talet – att de kan erbjuda kunderna 
helhetslösningar tack vare sin breda 
kompetens. Företaget söker även 
uppdrag där de får användning av 
alla sina yrkeskategorier.

Kontinuerlig tillväxt
På Brunbergs Bygg ökar omsätt-
ningen stadigt varje år, så även an-

Tel: 0521-25 50 25
www.brunbergsbygg.se
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talet anställda som ökat från ca sju 
medarbetare vid starten till ca 40 
idag.

I kundkretsen fi nns kommuner, 
kyrkoförvaltningar, banker och gi-
vetvis privatpersoner.

I maj blir Anders Fridén först 
i Vänersborgs med titeln in-
ternationell samordnare. Fast 
egentligen plockar han bara 
upp tråden som Axel Eriksson 
drog ner till Namibia 1869.

Anders Fridén är dock ingen duv-
unge inom den kommunala förvalt-
ningen. Sedan 2000 har han jobbat 
med folkhälsofrågor i Vänersborg.

- Som folkhälsosamordnare har 
jag jobbat med frågor som hand-
lar om hur vi ska skapa ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. Detta övergripande per-
spektiv tangerar även mina nya ar-
betsuppgifter. Jag har en fördel av 
att veta vad som gjorts och vad som 
är på gång i Vänersborg.

Stimulera, stödja 
och samordna
Anders nya uppdrag är framför allt 
att informera, utbilda och stimulera 
medarbetare att se vilka möjlig-

heter som fi nns till internationellt 
samarbete, ta till vara på idéer som 
uppkommer i verksamheterna och 
se vilka möjligheter som fi nns i om-
världen för Vänersborg att haka på. 
Anders ska inte sitta och fylla i EU-
ansökningar hela dagarna.

- Jag ska stödja medarbetarna 
och förvaltningarna i deras interna-
tionella kontakter och ansökningar. 
Nu har jag inte börjat min tjänst 
ännu och jag har precis börjat nosa 
på det. Vad jag är övertygad om är 
att betydelsen av att skapa ett nät-
verk utanför Vänersborg inte kan 
överskattas.

Världen är större än EU
Internationellt samarbete handlar 
mycket om EU, men inte enbart.

- Nej, jag ser exempelvis stora 
möjligheter till utökat gränsregio-
nalt samarbete mellan Fyrbodal och 
Östfold. De kontakter vi har idag 
med Norditalien ska fördjupas, 
liksom våra mångåriga relationer 
med Namibia som startades av att 
vänersborgaren Axel Eriksson öpp-
nade en handelsstation vid Kalaha-
riöknens rand 1869. Det fi nns egent-

Anders med världen i sin hand. Anders Fridén blir Vänersborgs förste internationella samordnare i maj. Han 
tycker att Vänersborg har mycket att lära ut och att lära sig av andra genom ett ökat utbyte av erfarenheter.

            Vi ska inte vara med i projekt för 
deras egen skull, det ska handla om ett 
reellt utbyte av erfarenheter och att se sin 
egen situation i ett större sammanhang
”

ligen inga begränsningar – världen 
står öppen.

Riktig verkstad
Ibland kritiseras internationella ut-
byten för att vara mycket luft och 
pappersslott utan riktig påverkan i 
de vardagliga verksamheterna.

- Vi ska inte vara med i projekt 
för deras egen skull, det ska handla 
om ett reellt utbyte av erfarenheter 
och att se sin egen situation i ett 
större sammanhang. Vi är bland 
mycket annat duktiga på miljöfrå-
gor och trafi ksäkerhet, norditalie-
narna är duktiga på lokalt odlad 
mat. Vår vänortskommun i Norge 
Holmestrand, till exempel, har vi-
sat intresse för att utveckla nätverk 
för småbarnsföräldrar. Vi kan lära 
av de goda exemplen. 

Långsiktigt arbete
Till sin hjälp för att hålla koll på 
omvärlden fi nns förutom EU även 
organisationen West Sweden, Väs-
tra Götalandsregionen, Kommu-
nalförbundet Fyrbodal med mera. 

Dessutom har Anders kollegor i 
Trollhättan och Uddevalla.

Att skapa internationella nätverk 
– de gör man inte på en dag?

- Nej, det fi nns mycket att läsa 
in, sätta sig in i och lära. Samtidigt 
är inte det här någon rivstart, in-
ternationellt samarbete har pågått 
och pågår kontinuerligt inom Vä-
nersborgs kommuns förvaltningar. 
Det blir ett parallellt lärande och 
prövande. Vad jag främst ska göra 
är att bättre samordna och stimulera 
det internationella samarbetet inom 
kommunens organisation. 

Ökat internationellt utbyte i 
skolvärlden
Kan vi i framtiden se ökat interna-
tionellt utbyte även i Vänersborgs 
skolvärld?

- Ja, absolut. Här fi nns säkert 
mycket lockande att utveckla. Re-
dan idag reser gymnasieelever 
ner till Namibia för att göra sitt 
examensarbete. I sommar reser för-
hoppningsvis också ungdomar ner 
till Norditalien för ett internatio-
nellt sommarläger med tema konst 
och musik.

Vänersborg tar plats i världen
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