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Vänersborgs Linjetrafik AB har det 
senaste decenniet ökat omsättningen 
med 400 procent.

– Vi har fortfarande en tydlig fa-
miljeägd profil på företaget, med liten 
overhead och god kamratskap. Vi talar 
alla samma språk och ogillar titelsju-
ka, säger vd Uno Kjellsson.

Uno föddes 1944. Samma år startade Unos 
far Kjell Carlsson Vänersborgs Linjetrafik, 
tillsammans med Otto Tropp. Företaget hade 
redan då 22 år på nacken, drivet av Restad 
Trafikförening. 1948 köpte Kjell ut sin kom-
panjon.

– Jo, jag är född in i detta före-
tag. Därför känns det extra bra att 
familjen fortsätter leda bolaget in 
i framtiden, samtidigt som vi kan 
utveckla verksamheten.

I företaget verkar även fru, barn 
och sonhustru.

Vidgat verksamhetsområde
Vänersborgs Linjetrafik AB har idag 135 for-
don och cirka 235 medarbetare. Huvudkonto-
ret är i Vänersborg men genom aktiva förvärv 
har företaget även verksamhet som utgår från 
Mellerud, Bengtsfors, Åmål, Karlskoga, Ske-
ne och Landvetter. 

Företaget utför beställningstrafik, linjetra-
fik, skolskjutsar, taxitrafik samt researrang-
emang.

– Vi har gjort rejäla investeringar på senare 
år, enbart de tre senaste åren 138 miljoner 
kronor, för att som större aktör komma upp 
i volym vilket är nödvändigt för att klara en 

mycket konkurrensutsatt marknad med hård 
prispress.

Åta sig större uppdrag
Genom sin stora fordonspark kan företaget 
även åta sig större uppdrag i den så viktiga 
Göteborgsregionen. 

– Västtrafik är vår största kund, men vi kör 
mycket beställningstrafik för företag, fören-
ingar och offentliga förvaltningar.
Vänersborgs Linjetrafik AB omsätter i år 160 
miljoner kronor, är ISO certifierade enligt 
miljöledningssystemet 14 001 samt håller på 
att slutföra kvalitetscertifiering enligt ISO 
9 001.

Hög standard som standard
Dotterbolag till Vänersborgs Lin-
jetrafik AB är VL-Resor AB som 
ända sedan 1950-talet erbjudit re-
searrangemang, såväl inrikes som 
utrikes. 

Företaget med karaktäristiskt 
orangea fordon med blå text ses 
överallt i trafikbilden.  
VL-Resor AB erbjuder ett uppda-

terat reseprogram varje säsong som innehåller 
flera av de populäraste turistmålen i Europa. 
Resenärerna färdas bekvämt i företagets mo-
derna och komfortabla bussar.

VL-Resor AB erbjuder sol- och badresor, 
weekendresor, kulturresor, shoppingresor 
med mera.

För grupper, företag och föreningar kan 
VL-Resor AB skräddarsy arrangemang där 
företaget även tar hand om hotell, färja, mat 
och andra arrangemang i samband med be-
ställningsresan.

VL-Resor AB erbjuder resegaranti och är 
medlem i Bussbranschens riksförbund BR.

Vänersborgs Linjetrafik AB, med dotterbolag VL-Resor 
AB, kännetecknas av karaktäristiskt orange fordonspark. 
Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster och har vuxit 
kraftigt de senaste åren. På bilden vd Uno Kjellsson.

Tel: 0521-666 66  •  Fax: 0521-651 30 
info@vl-buss.se  •   www.vl-buss.se

Familjeföretag i kraftig expansion

   Vi har 
gjort rejäla 
investeringar 
på senare år.
”

Gör som filmaren von Triers brukar 
göra – anlita Emil Lundgren, Tvåstads 
ledande företag inom elinstallations-
branschen. 

Emil Lundgren, med anor från 1919, är ett 
av Sveriges ledande företag inom elinstal-
lationsbranschen. Företaget har i huvudsak 
verksamhetsgrenar inom: el, tele, instrument 
samt service. 

– Affärsenhet Trestad Service är placerat i 
Vänersborg där vi arbetar med service gente-
mot industrin, förvaltningar och offentlig verk-
samhet. Vi har totalt 15 servicemontörer med 
egna servicebilar som utför uppdrag med kort 
varsel, säger Per Ekeroth, affärsenhetschef.

I Vänersborg har Emil Lundgren ytterligare 
nio montörer som jobbar mot entreprenad-
marknaden och industrier.

Kompletterande enheter
Tillsammans med Emil Lundgren i Trollhättan 
(affärsenhet Trollhättan Installation) med när-
mare 50 medarbetare, som främst arbetar med 
el- och teleinstallationer gentemot industrin, 
förvaltningar och offentlig verksamhet täcker 
företaget alla branschsegment i Tvåstad.

– Dessutom har vi i Vänersborg nyligen bli-
vit godkänd anläggarfirma för inbrottslarm. 
Det kan vi komplettera med Trollhättans 
certifikat för brandlarm. Tillsammans är vi 
starka.

Unikt helhetsperspektiv
De olika verksamhetsgrenarna integreras allt 
mer i de olika projekt Emil Lundgren arbetar 
med. Det är då en styrka att företaget kan ta 
totalansvar från projektering till igångkör-
ning inom samtliga områden. Emil Lundgren 
är därmed en samarbetspartner som har ett 
unikt helhetsperspektiv på de olika projekt 
där företaget får förtroende att medverka i. 

Affärsenhet Trestad Service är certifierad 
enligt ISO 9001:2000, ISO 14001 och AFS 
2001:1. Emil Lundgren rekommenderas av 
Film i Väst som leverantör vid filmproduk-
tioner.

Team med rätt till snabb service

Tel: 0521-660 00 • Fax: 0521-660 10
www.emillundgren.se

Emil Lundgren alltid 
snabbt på plats. 
Fr. v. Montörerna 
Håkan Johansson och 
Björn Johansson samt 
affärsenhetschef Per 
Ekeroth och servicechef
Jan-Erik Fransson. 


