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Vänersborgsbostäder är en viktig ak-
tör för att driva samhällsutvecklingen 
framåt i Vänersborg och skapa en ännu 
mera trivsam kommun i framtiden.

Det händer mycket nu inom Vänersborgsbo-
städer. Efter tio år som eget bolag kan före-
taget konstatera att en tidigare negativ trend 
med outhyrda lägenheter och dålig ekonomi 
ny lyckats vända – idag är merparten av lä-
genheterna uthyrda och ekonomin är god.

Engagemang drivkraft
Vad är det som gjort att ni lyckats stärka före-

taget, marknadschef Gunnar Johansson?
– Vi har en skicklig styrelse som ger oss 

tydliga direktiv och framför allt har vi idag 
ett starkt personalengagemang i företaget 
som sätter våra kunder i fokus. Vi har därför 
flera spännande projekt i startgroparna.

Nybyggnation
I kvarteret Haren kommer Vänersborgsbo-
städer att bygga 16 stycken radhuslägenhe-
ter med inflyttning 2 maj 2007. Golvvärme, 
egen uteplats och carport är standard i dessa 
lägenheter. I området finns sedan möjligheter 
till ytterligare två etapper om totalt cirka 25 
lägenheter.

Tel: 0521-260 260 • Fax: 0521-260 288
info@vanersborgsbostader.se
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Hissar
Vi märker en stor efterfrågan på lägenheter 
som är tillgängliga med hiss. Vänersborgs-
bostäder har därför gjort en inventering av 
samtliga fastigheter för att se var efterfrågan 
är störst. Företaget kommer under hösten att i 
samband med ett stambyte i kvarteret Tuppen 
(Belfragegatan 34) sätta in hiss i två trapp-
uppgångar.

Tillgänglighet
Under våren 2006 har samtliga lägenheter 
inventerats (Ny text: ”en inventering påbör-
jats”) vad gäller tillänglighet.
Gunnar Johansson förklarar:

– Arbetet innebär att vi på plats i fastighe-
ten går igenom ett schema där vi kontrollerar 
bland annat angöringsvägar, entréer, trapp-
hus, källare, tvättstugor och lägenheter för att 
sedan kunna se vilka åtgärder vi kan göra för 
att underlätta ett kvarboende för våra hyres-
gäster.

Nu byggs Lyckhems Park. I kvarteret Haren kommer Vänersborgsbostä-
der att bygga 16 stycken radhuslägenheter med inflyttning 2 maj 2007.

Kvartersvärdar underlättar kontakten
Nyligen har även en omorganisation genom-
förts för företagets sätt att arbeta.

– Målsättningen är att våra kunder skall 
ges bättre och enklare kontakt med företaget. 
Därför finns det nu i varje bostadsområde en 
kvartersvärd som är den som är ansvarig för att 
kunderna trivs. Kvartersvärden har befogenhet 
att fatta beslut i ett stort antal frågor och kan 
han själv inte lösa kundens problem ser han till 
att frågan effektivt slussas igenom bolaget. 

Vänersborgsbostäder är en viktig kugge i att fortsätta ut-
veckla Vänersborg som en attraktiv och trivsam boende-
ort. På bilden en nöjd marknadschef Gunnar Johansson.

Fakta

Vänersborgsbostäder har anor sedan 
1947. 1995 ombildades bolaget från Stif-
telse till Aktiebolag och verksamheten 
startades om från grunden. 

AB Vänersborgsbostäder är ett bolag 
som har till uppgift att främja kommu-
nens försörjning av bostäder och lokaler. 
Företaget ägs till 100 procent av kom-
munen. Förvaltningen bedrivs till största 
delen i egen regi och företaget förvaltar 
även merparten av kommunens egna 
fastigheter. Vänersborgsbostäder, med 
ett bestånd på 2924 lägenheter och med 
71 fast anställda, har fastigheter i Väners-
borg, Vargön, Brålanda och Frändefors.
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