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Vinden har vänt. Det går bra 
för den gröna näringen i Sve-
rige och efterfrågan på kvalifi -
cerad arbetskraft ökar.

- Det fi nns en enorm poten-
tial och framtidstro för företa-
gande på landsbygden. Här har 
vi en viktig roll att fylla, säger 
Göran Holmberg, rektor för 
Naturbruksgymnasiet i Dingle.

Naturbruksgymnasiet efterfrågas 
allt mer som utbildningsanordnare 
för ungdomar och vuxna och som 
samordnande projektledare. Från 
Västra Götalandsregionen har man 
även uppdraget att medverka i lands-
bygdsutvecklingen.

- Vi har lång erfarenhet, kompe-
tens och organisation att hanterare 
projektägarskap. Vi är duktiga på 
att driva projekt framåt och leverera 
resultat. Förra året avslutade vi nio 
framgångsrika projekt som nu lever 
sina egna liv, på egna meriter. 

Utbildning för framtiden
De stora jord- och skogsbruken i 
Sverige går bra nu. I takt med att 
produktionen blir allt mer avancerad 
ökar även kraven på nya medarbeta-
re. Krav som gynnar Dingle Natur-
bruksgymnasium.

- Vi utbildar personer för en het 
arbetsmarknad. Våra studenter har 
bred kompetens och är mycket driv-
na i sina yrkesroller med hög social 
kompetens och ledarskapsförmåga. 
Vi märker att arbetsgivarna rycker i 
våra elever, förklarar Göran.

Många möjligheter
Martina, Robin och Lisa går alla 

Naturbruksprogrammets andra år, 
inriktning trädgård. De har rätt klart 
för sig vad de vill jobba med efter ut-
bildningen. Martina, som alltid gillat 
växter, tänker sig en yrkesbana inom 
odling på en plantskola, för götebor-
garen Robin lockar arboristyrket. 
Lisa ser andra framtidsutsikter:

- Jag skulle vilja jobba med träd-
gårdsskötsel och trädgårdsanlägg-
ning, det intresserar mig.

Trivsam skola
Helena och Camilla går andra året på 
Naturbruksprogrammet, inriktning 
jordbruk. Ingen av dem är uppvuxna 
på en bondgård, men att jobba med 
djur har lockat dem från till Dingle. 

Tel: 0524-282 00
Fax: 0524-400 01

dingle.nbg@vgregion.se
www.naturbruk.nu/dingle
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Dessutom ser de internatmiljön som 
oerhört lärorik:

- Det är roligt med mycket prak-
tiska ämnen, lärarna är schyssta och 
kamratskapen mycket god. Vi stor-
trivs här, vittnar båda två om.

Fakta Naturbruksgymnasiet:
Naturbruksgymnasiet i Dingle, Västra Götalandsregionens största med to-
talt 400 elever, har funnits sedan 1921. Skolan har 100 anställda och erbjuder 
elevhem med 240 bäddar. Dessutom driver trädgårdseleverna en gårdsbutik 
(öppen fredag eftermiddag). På sommaren erbjuder skolan även ett vandrar-
hem för gäster.
Naturbruksgymnasiet erbjuder:
• Naturbruksprogrammet - treårigt nationellt gymnasieprogram med in-

riktningarna: jordbruk, trädgård, djurvård, hästhållning och NV-behörig-
het.

• Kvalifi cerade yrkesutbildningar (KY)
 – Förvaltning och nyanläggning av utemiljö, 60 poäng.
 – Golfbaneskötsel, 50 poäng.

• Övrig vuxenutbildning 
– Hästhållning, 40 veckor, distans.
– Jordbruk, 20 veckor, halvfart, distans. 
– Trädgård, 20 veckor, halvfart, distans.

• Uppdragsutbildning – skräddarsydda kurser (halvdag – tio veckor) inom 
hela naturbruksområdet, speciellt anpassade till företag, kommuner och 
organisationer.

• Korta kurser – ett fl ertal kurser för allmänheten (ex. Blomsterbinderi, Be-
skärning, Hästens utfodring, Sten- och plattsättning, Motorsågning m.m.)
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LBC Bohusfrakt AB är en modern 
lastbilscentral med lång erfarenhet 
och stark lokalkännedom.

- Vi har ett mycket strategiskt läge, 
där vi välkomnar de infrastruktur-
satsningar som görs i Bohuslän, säger 
vd Kenneth Fjeldseth.

LBC Bohusfrakt har 41 delägare och totalt 55 
enheter, från asfaltekipage, kran- fl ytt- och 
containerbilar, till gräv- och lastmaskiner, 
även en tung maskintrailer ingår i maskin-
parken. 

- På uppdrag av Abba utför vi, med fyra 
kyltrailers, interntransporter mellan Kungs-
hamn och Uddevalla. Den nischen utvecklar 
vi gärna. Byggandet av nya E 6 medför förde-
lar för oss eftersom vi traditionellt är en stor 
och pålitlig underleverantör inom anlägg-
ningssidan.

Företaget har kontor i Dingle och Ström-
stad. Kontoret i Strömstad är även ombud för 
Schenker och Cramo. 

Rätt läge
LBC Bohusfrakt AB, med en årlig omsätt-
ning på 81 miljoner kronor (2006), bildades 
2002 av Bohusfrakt och Tanums LBC ek. 
föreningar. En bred fordonspark med många 
specialfordon och unik erfarenhet medför 
säkra transporter. Läget i Bohuslän mitt emel-
lan Oslo och Göteborg ger framtidstro. Hem-
mamarknaden är norra Bohuslän även om 
lastbilscentralen också utför fjärrtransporter 
inrikes och utrikes.

Måna om lokala företag
Största kunder är Vägverket, kommunerna 
och de större byggentreprenörerna, även de 
lokala företagen är en mycket viktig kundka-
tegori.

– Vi är mycket måna om att sköta våra av-
tal och ställa upp på de lokala företagen och 
privatpersoner, hur små leveranser det än må 
gälla. 

LBC Bohusfrakt utför även en stor del av 
vinterväghållningen i mellersta och norra Bo-
huslän.

Dingle
Tel: 0524-814 80
Fax: 0524-422 95

Strömstad
Tel: 0526-629 80
Fax: 0526-156 45

info@lbcbohusfrakt.se • www.lbcbohusfrakt.se
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