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Carlanders Båtvarv är en komplett ma-
rina vid Gullmarsfjorden som erbjuder 
båtägare allt på ett ställe. Nu fyller fö-
retaget 60 år.
Yngve Carlander började bygga träsnipor efter 
andra världskriget. Idag är det fortfarande sni-
por som gäller på varvet, men plast har sedan 
tidigt 70-tal ersatt trä.

- Westfjord är världens vackraste snipa, för-
klarar Yngve och visar fördelarna med skro-
vets undersida.

Sedan 1978 har varvet tillverkat de mycket 
populära Westfjordbåtarna på 26-34 fot. Ägare 
av Westfjordbåtar uppskattar de fi na mahog-
nyinredningarna, den goda sjösäkerheten, de 
funktionella lösningarna samt att båtarna be-
håller sitt värde. Varvet tillverkar cirka tio nya 
båtar årligen. Vill man köpa en ny får man vänta 
till sommaren 2008 innan den kan levereras.

Munkedals enda gästhamn
Numera är Carlanders Båtvarv mycket mer än 

Carlanders Båtvarv fyller 60 årCarlanders Båtvarv fyller 60 år
ett småbåtsvarv. Efter de senaste årens miljo-
ninvesteringar har marinan idag plats för 80 
fritidsbåtar i småbåtshamnen och 140 båtar för 
vinterplats - i uppvärmda inomhushallar, kall-
förråd eller utomhus. 

– För båtar med hamnplats kan vi erbjuda 
fullservice hela året; vinterplats, service, båt-
tillbehörsbutik och reparationer. För att inte 
tala om vår personals långa erfarenhet och 
kunskap av båtar, säger Håkan Carlander, som 
sedan några år äger varvet tillsammans med 
systern Carina.

Carlanders Båtvarv har även agenturen för 
tre norska modeller som kompletterar West-
fjordsbåtarna modeller.

Tel: 0524-210 21
Fax: 0524-214 32

westfjord@telia.com
www.westfjord.com

Carlanders Båtvarv fyller 60 år i år med storslaget fi rande 15 september. Carlanders Båtvarv fyller 60 år i år med storslaget fi rande 15 september. 
På bilden syskonen Håkan och Carina till vänster om Yngve Carlander.På bilden syskonen Håkan och Carina till vänster om Yngve Carlander.

Carlanders Båtvarv

På två år har Munkedal klätt-
rat 80 placeringar hos Svenskt 
näringslivs ranking av bästa 
företagsklimat.

- Vi har satt fokus på fö-
retagsklimatet i Munkedal. 
Organisationen har tagit tag 
i frågorna och jobbar genom-
gripande och uthålligt, säger 
näringslivschef Agneta Jo-
hansson.

För tre år sedan beslöt sig Munke-
dals kommun att få en bättre sam-
verkan med företagen i kommunen 
och att tjänstemän ska fungera smi-
digare i kontakterna med entrepre-
nörer och hela det lokala näringsli-
vet.

- Vi fi ck möjlighet att medverka 
i en utbildning ”Den företagsamma 
förvaltningen” arrangerad av Väs-
tra Götalandsregionen i samarbete 

med Nutek. Det var startskottet till 
de framgångar och den framtidstro 
som fi nns i Munkedal. Nu har vi 
klättrat till plats 151 av 290 kom-
muner. Vår målsättning är att vara 
bland de 100 bästa år 2010.

Nära dialog
19 tjänstemän deltog och syftet var 
bland annat att minska administra-
tionen och förbättra handläggning 
av ärenden. Dessutom är dialogen 
oerhört viktig menar Agneta:

- Vi måste öka förståelsen för 
varandra och lära oss mer om en 
företagares vardag. Vi måste bli 
tydligare i att förklara vårt uppdrag 
och de demokratiskt beslutade lagar 
och regler som styr vår kommunala 
verksamhet. 

För att öka dialogen har fl era fru-
kost- och kvällsmöten arrangerats 
för att diskutera viktiga frågor, 
politiker och tjänstemän besöker 
företagen i kommunen och Agneta 
sitter numera med som adjungerad 
vid Företagarnas styrelsemöten.

- Statistik visar att vi har ett 
friskt och framgångsrikt näringsliv 

Munkedal klättrar uppåtMunkedal klättrar uppåt
Bästa företagsklimatet i norra BohuslänBästa företagsklimatet i norra Bohuslän

i Munkedal, rankat 90 i Sverige. 
Därför måste vi utbyta erfarenheter 
och uppdatera varandra så att inte 
fördomar och missuppfattningar 
gror. 

Vilka är behoven?
För att inte utbildningen 2004/2005 
skulle bli en engångsföreteelse har 
handlingsplaner gjorts och Agneta 
jobbar hårt för att hålla grytan ko-
kande.

- Det här arbetet ska genomsyra 
hela vår organisation. Vi måste se 
våra företags behov. De lärlings-
utbildningar som startar i höst på 
Kunskapens Hus är ett sätt att ar-
beta som ökar möjligheterna för 
företagen att kunna anställa kom-
petent arbetskraft i framtiden och 
som lockar fl er ungdomar att stanna 
kvar i Munkedal och läsa vidare till 
yrken med mycket goda framtidsut-
sikter.

Det fi nns fl er 
kvitton på att ut-
vecklingen går 
framåt. Etable-
ringen av det nya 
industriområdet 
Smedberg lockar 
nya etableringar, 
vilket bekräftas 

av Agneta.
- Jag får många förfrågningar 

från intresserade företag. Det 
känns som om Munkedal blir allt 
hetare som etableringsort för före-
tagen. Det strategiska läget lockar 
onekligen. När sedan även Håby 
handelsområde (se separat artikel) 
etablerats fi nns inga gränser för hur 
bra det här kan bli.

Munkedal på väg uppåt i Svenskt Näringslivs företagskli-
matsranking. Näringslivschef Agneta Johansson menar att 
hela den kommunala organisationen i Munkedal jobbar 
långsiktigt och genomgripande för att år 2010 bli inom 
topp 100  i Sverige.

Nöjda anleten. 
Jan Hognert, 
ordförande i 

Företagarna i 
Munkedal och 

näringslivschef 
Agneta Johansson 

studerar förnöjt 
årets företags-

klimatsranking. 
Munkedal är bäst 
i norra Bohuslän.

Fakta:

Svenskt Näringslivs Kommunfakta presenterar näringslivsrelaterad 
statistik på kommunnivå och enkätundersökningar om det lokala före-
tagsklimatet för Sveriges alla 290 kommuner. 200 företag i varje kom-
mun får en enkät. I år svarade 65 procent eller ca 30 000 företag på 
enkäten. Rankingen bygger dels på fakta från Statistiska Centralbyrån, 
dels på enkätsvar där företagen bedömer attityder, infrastruktur, kom-
munalservice m.m.
Källa: Svenskt Näringsliv.

            Det var startskottet till de 
framgångar och den framtidstro 
som fi nns i Munkedal””


