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Stolt vänersborgare.
Smaka på det uttrycket. Det låter väl-
digt fint, tycker jag.
Jag känner mig som en stolt väners-
borgare även om jag är född i en an-
nan landsända, vilket hörs ganska re-
jält på min dialekt.

Jag är också stolt över att det gick bra för 
mitt parti, socialdemokraterna, i valet hös-
ten 2006. Trots att vi backade i riksdagen så 
gick vi framåt i Vänersborg.

Det förtroendet bugar och tackar jag för. Jag 
tar det som ett bevis på att folk i Vänersborg 
tyckte att vi gjorde en del bra saker förra 
mandatperioden, att folk i Vänersborg vill 
att vi – tillsammans med centerpartiet – ska 
fortsätta att utveckla kommunen de närmas-
te fyra åren.

Och det tänker vi definitivt att göra. För 
även om jag är stolt över att bo i Vänersborg 
så finns det inget som är så bra att det inte 
går att göra bättre.

Ett exempel på bra satsningar är att elever 
och personal nyss har flyttat tillbaka in i en 
nyrenoverad Rånnums skola i Vargön. Ett 
annat är om- och tillbyggnaden av Soläng-
ens äldreboende. 

Men det finns andra projekt på gång, andra 
spadar som väntar på att sättas i jorden. 
Arena Vänersborg är en satsning som du 
kan läsa mer om Arenan i den här tidningen. 

Jag tror att många idrotter kommer att bli vin-
nare med Arenan. Näringslivet, skolorna och 
de funktionshindrade kommer också att tjäna 
på att den byggs.

Men Arenan är inte bara en byggnad, låt 
vara att den ska ligga i framkant när det gäller 
arkitektur, teknologi och miljömässighet.

Med en höjd 28 meter blir den också ett nytt 
landmärke för Vänersborg. Samt en signal till 
omvärlden och för oss vänersborgare som vi-
sar att vi vågar, kan och vill satsa!

Ytterligare något att vara stolt över, om 
man så vill.

I år fyller blomsterkungen Carl von Linné 300 
år. Det firas på många håll runt om i världen 
och inte minst i Vänersborg. När han var här 
under sin Västgötaresa beskrev han Västra 
Tunhem som ett jordiskt paradis.

Visst är det lättare att vara positiv 
till nya nejder när man är på resa. Inga 
svenskar är så stolta över sitt land som 
när de är på semester utomlands.

Och det är få vänersborgare som talar 
så väl om sin hembygd som de som har 
flyttat härifrån.

Tänk om vi kunde ändra på det, tänk 
om vi kunde vara lite mindre hemma-
blinda och faktiskt tänka med stolthet på 
vårt Vänersborg även när vi befinner oss 
här. Tänk om fler kunde säga högt:

- Jag är en stolt vänersborgare.
Vilka fina ambassadörer vi skulle bli 
för vår bygd. Då skulle vi få fler att 
upptäcka detta ”jordiska paradis”.

Ett konkret tips är att göra som jag, 
en lista över saker som du gillar extra 
skarpt med Vänersborg:

Etta på min lista ligger fina 
svampmarker (förra säsongen kom 
jag hem med över 100 liter kan-
tareller till glädje för vänner, ar-
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Det finns mycket att vara stolt över

LEDARE

Lars-Göran Ljunggren
Kommunstyrelsens ordförande

betskamrater och släkt). Exakt var de ligger 
tänker jag däremot inte avslöja. Någon måtta 
får det vara på vad man gör som god ambas-
sadör!

ANNONS

Ramböll, Nordens största tek-
nikkonsultföretag med ca 5 500 
medarbetare, etablerar sig på 
allvar i Vänersborg och Fyr-
stadsregionen.

- Med lokal närvaro och star-
ka resurser har vi ambitionen 
att öka våra marknadsandelar i 
regionen, säger Anders Ternell, 
kontorschef för Ramböll Pro-
jektledning i Vänersborg.

Förutom Ramböll Projektledning 
AB, etablerar sig även Ramböll 
Sverige AB med enheterna Energi 
& Process och Elteknik i gemen-
samma lokaler i Trenova Center.

- I vår långsiktiga expansion har 
vi identifierat Fyrstadsregionen med 
omnejd som en strategisk marknad 
för oss och som en konsekvens av 
detta samlar vi våra gemensamma 
resurser, kompetenser och erfaren-
heter under ett tak i våra nya kon-
torslokaler i Trenova. 

Ramböll Projektledning AB är 
specialiserade på bygg- och projekt-
ledning. Vi har just nu projektledar-
uppdraget för bland annat ”Brinkå-
sen” den nya psykiatrienheten vid 
Restad Gård samt uppförandet av 
ny anläggning åt Regionarkivet i 
Vänersborg.

Strategisk satsning på Fyrstad
Helheten större än delarna
Som ett resursstarkt lokalt teknik-
konsultföretag vill Ramböll erbjuda 
den regionala marknaden bred och 
djup kompetens som stöd för kun-
dernas behov.

Genom förvärvet av Väners-
borgsföretaget EPS Consulting AB 
fick Ramböll Sverige AB en helt ny 
enhet; Energi & Process. 
Per Nilsson är enhetschef:

- Vi är specialister på miljöin-
riktad energiteknik, där vi utreder 
och projekterar anläggningar för 
de flesta energislag, tar fram åtgär-
der för energieffektivisering, med 
mera. Energibranschen står inför 
en mängd utmaningar där möjlig-
heten att erbjuda tvärfackligt kun-
nande blir en allt viktigare konkur-
rensfördel. Ramböll är ett mycket 
trevligt och roligt företag att jobba i 
och vi ser flera positiva effekter och 
fler spännande projektuppdrag tack 
vare att vi är en del av Ramböll.

Enheten Energi & Process verkar 
över hela Sverige, från miljöprojekt 
vid LKAB i Svappavaara till vär-
meförsörjningsanläggning för Tre-
stads Flygplats. 

Lång lokal närvaro
Enheten Eltekniks närvaro i Vä-
nersborg och Fyrstad är egentligen 
betydligt längre än Rambölls. Verk-
samheten har rötter i såväl Scan-
diaconsult Elteknik som Elpa, det 
senare grundat 1892. Elteknik ar-
betar med utredning, projektering 
samt kontroll och besiktning av el-, 
tele- och säkerhetstekniska anlägg-
ningar för alla typer av fastigheter 
och verksamheter.

Trenova center, Östra vägen 1, 
462 32 Vänersborg
Tel: 0521-27 27 35
Fax: 0521-27 27 27

www.ramboll.se

- Vi har varit etablerade i regio-
nen länge. För oss innebär Ram-
bölls satsning på Fyrstad och sam-
lokaliseringen i Vänersborg att vi 
ytterligare kan stärka vår position 
och få tillgång till effektivare kun-
skapsöverföring vilket gör att vi 
kan bredda vår marknadsföring och 
samtidigt erhålla en drivkraft att 
växa ytterligare, bekräftar enhets-
chef Lars-Göran Forsberg. 

Enheten Elteknik genomför idag 
bland annat projekterings- och un-
derhållsjobb på Volvo Aero, via 
Coor Service Management.

Ramböll har i dagsläget 20 medarbetare i det nya kontoret i Trenova Cen-
ter. Ambitionen är att växa betydligt de kommande åren, företaget söker 
därför personal med rätt teknisk utbildning till verksamheten i Vänersborg. 
På bilden enhetscheferna: Anders Ternell (Projektledning), Lars-Göran 
Forsberg (Elteknik) och Per Nilsson (Energi & Process).

Fakta Ramböll:
Ramböllkoncernen är Nordens 
största teknikkonsultföretag 
med ca 5 500 medarbetare. 
Koncernen erbjuder helhets-
lösningar inom infrastruktur 
och byggande; från idé och 
analys över projektering och 
projektledning till drift och 
underhåll. Hemmamarknaden 
är Danmark, Sverige, Norge 
och Finland. Ramböll Sverige 
AB har cirka 1 000 medarbe-
tare på ett 30-tal kontor runt 
om i landet.

            I vår långsiktiga expansion 
har vi identifierat Fyrstadsregionen 
som en strategisk marknad för oss”
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