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Wikström VVS-Kontroll AB har 
hjälpt Bohusläns Museum att 
sänka sina värmekostnader med 
40 procent de senaste åren.

- Som kunskapspartner finns vi med 
hela vägen, från idé via genomförande 
till färdig installation, säger Lars Lars-
son, ansvarig för Vänersborgsfilialen.

Wikström VVS-Kontroll AB, med dotterbo-
laget DELTAte som verkar inom innovativa 
ventilationslösningar, växer i Vänersborg. 

- Vi utvecklas framåt, uppfyller våra mål 
och gör kunderna nöjda. Det känns bra. Vi 
projekterar just nu ett par förskolor och nu har 
vi även fått det åtråvärda uppdraget att ener-
gikartlägga hela Trollhättans stadshus.

Ny medarbetare
I år har filialen anställt ytterligare en medar-
betare, energiingenjör Henrik Nilsson:

- Företaget ger medarbetarna stor frihet un-
der ansvar och arbetsuppgifterna är mycket 
omväxlande, det uppskattar jag. Jag kommer 
att verka inom såväl energioptimering som 
projektering.

Lång erfarenhet
Wikström VVS-Kontroll AB, med anor från 
1950-talet, är ett brett företag inom VVS- och 
energibranschen. Företaget har ca 50 medar-
betare och huvudkontor i Göteborg. Sedan 
2006 är företaget etablerat i Vänersborg, med 
kontor på Restad Gård. VVS-Kontroll verkar 
inom energidiagnoser/analyser/deklarationer, 
projektering, projektledning, besiktning och 
kontroll, mätningar och utbildning. Företaget 
erbjuder alltid ett totalansvar och ett helhets-
grepp vilket underlättar för kunderna.

Wikström 
sänker dina energikostnader

Wikström VVS-Kontroll trappar upp i Vänersborg. På bilden energiingenjör Henrik Nilsson, 
projekterare Bengt Karlsson, energiingenjör Lars Larsson (ansvarig för filialen) samt projekt-
ledare och konstruktör Anders Lindegren.

Tel: 0521-72 36 10
www.wikstromvvskontroll.se

Vänersborg & Co
Näringslivets

direktlänk 
till Vänersborgs

kommun

Vi är en utvecklingsresurs med 
spetskompetens i frågor om företa-
gande och vi har ett stort nätverk 
som företagen kan dra nytta av. 

Hör av dig när du behöver någon 
som länkar dig rätt.

Sundsgatan 17
0521-72 10 00

www.vanersborg.se/Vbg&Co

ANNONSSIDA

Söker du ett glasmästeri akut? 
Lugn, det finns närmare än 
du tror – dygnet runt.

- Vi har erfarenheten och tekni-
ken att hantera alla förekommande 
glasärenden. Vi fixar ditt problem, 
säger Leif Berger, glasmästare.

Sedan över ett decennium har Bergers 
Glasjour AB, som enda glasmästeri i Trestad, 
erbjudit dygnet-runt-jour. För att ytterligare 

stärka servicen öppnade företaget en verk-
stad även i Uddevalla 2009.

- Vi vill göra det så enkelt som möjligt för 
våra kunder. Anläggningen i Uddevalla är en 
av de modernaste i Sverige.

Alla försäkringsbolag
Familjeföretaget Bergers Glasjours är ett 
auktoriserat bilglasmästeri vars service upp-
skattas av många butiksägare och företag 
som kan få kraschade glasrutor lagade per 
omgående.

- Vi har samarbete med alla försäkrings-
bolag i Sverige. Dessutom är miljöarbetet 
centralt i vårt arbete. Alla gamla bilrutor som 
byts ut går till återvinning. Gå gärna in på vår 
nya hemsida: www.glasjouren.net, säger Ul-
rica Berger. 

Företaget använder uteslutande allra se-
naste teknik och personalen vidareutbildas 
kontinuerligt. 

Fler specialiteter
Företaget utför även inramningar och monte-

Glasexperter med jour dygnet runt

Tel: 0521-353 33  •  Fax: 0521-130 59
www.glasjouren.net

Bergers Glasjour stolta medarbetare med mångårig erfarenhet: Fr. v. William (snickeri/glas-
mästeri 2 år), Lars (glasmästeri 7 år), Christian  (glasmästeri 5 år), Johan (bilglasmontering 1 
år), Lasse (glasmästare/bilglasmontering 20 år), Ulrica rådgivning/rammakeri 12 år) samt Leif 
(glasmästare/brandglas 30 år).

             Ni kan få era
kraschade glasrutor 
lagade per omgående”

ring av solfilm på fordon. En annan specia-
litet är måttbeställda uterum och balkongin-
glasningar.

Förra året firade företaget 10-årsjubileum i 

stan och under hela decenniet har dom haft 
Vänersborgs kommuns förtroende att sköta 
deras glasarbete.


