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Tretton personer runt ett bord. 
Erfarenheter, visioner, möjlig-
heter, planer, förutsättningar 
och drömmar stöts och blöts. 
En ny organisation, med Vä-
nersborgs näringslivs bästa för 
ögonen, har sett dagens ljus. 

Under namnet Vänersborg & Co 
har ett partnerskap bildats mellan 
näringslivet och Vänersborgs kom-
mun. Ett näringslivsråd har valts, 
kommunen ställer sin näringslivs-
enhet med viss förstärkning till för-
fogande och det nybildade Väners-
borg & Co drivs som en förvaltning 
under kommunstyrelsen med S An-
ders Larsson som samordnare. 

Kraftfull resurs
I näringslivsenheten återfinns också 
näringslivschef Christer Zetterberg, 
centrumutvecklare Roy Johansson, 
näringslivshandläggare Ann Nord-
kvist, vd:n för Vänersborgs Turist 
AB Kristina Jornevald, vd:n för 
Kungajaktsmuseet Per Cederqvist 
och vd:n för Vänersborgs Fastighets 
AB Leif Selin samlats.

– Tillsammans bildar vi en ”kri-
tisk massa” som ska kunna vitali-
sera dialogen och generera positiva 
effekter på tillväxten i Vänersborgs 
kommun. Vi ser oss som en kraft-
full näringslivsresurs. 

Samtliga i Vänersborg & Co sitter 
även lättillgängligt, mitt i centrum, 
tillsammans i det nya kontoret på 
Sundsgatan 17.

Nytt näringslivsråd
I det nya näringslivsrådet tydlig-

görs partnerskapet mellan kommu-
nens och näringslivets företrädare. 
I det nya upprättade rådet inträder 
från kommunens sida Vänersborgs 
tre kommunalråd; Lars-Göran 
Ljunggren, Gunnar Lidell och Bo 
Carlsson. 

Näringslivet i Vänersborg re-
presenteras av Mikael Norrman 
(Vänersborgsföretagen), Håkan 
Patrikson (näringslivskonsult), Jan 
Lundborg och Paula Rapp-Ljung 
(Företagarna), Lennart Blomberg 
(Centrumföretagen), Thomas Jod-
lovsky och Peter Bergman (Fast-
ighetsägarna) och Rickard Persson 
(Vänersborgs Turist AB). 

–  Det finns en poäng med att nä-
ringslivet har majoritet i närings-
livsrådet. De kan sätta sin prägel 
på arbetet, menar S Anders Lars-
son.

Går åt samma håll
Vänersborg & Co skapar utrym-
me för en naturlig vardagsdialog 
och närhet mellan olika aktörer i 
Vänersborg. Alla är ense om upp-
draget att skapa ökad tillväxt och 
framtidstro i Vänersborg och en 
verksamhetsplan är snart på ba-
nan.

– Det här är en organisation som 
vuxit fram genom åren, där tidiga-
re kommunens fastighetsbolag fått 
en mer operativ roll och där turist-
bolaget stärkts. 

Med en gemensam och stärkt 
plattform har vi fått ett skarpare 
verktyg att vara med och anta de 
utmaningar vi står inför: att ut-
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Tidigare i våras 
höll Vänersborg & 

Co öppet hus för 
inblandade parter. 
Med adress Sunds-
gatan 17 finns man 
tillgänglig även för 

spontanbesök.
På bilden Marc 

Manchec, 
reklambyrån 

Bozzanova samt 
Johanna Svedung, 

marknads- och för-
säljningsansvarig 

Vänersborgs 
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veckla och förverkliga Väners-
borgs vision. Det känns tydligt att 
vi alla går åt samma håll nu, säger 
näringslivschef Christer Zetter-
berg med mångårig erfarenhet av 
näringslivsarbete i Vänersborg.

Vänersborg & Co 
- ett krafttag för tillväxt

Näringslivet jublar. Eleverna jublar. 
Lärarna jublar. Inte konstigt att Birger 
Sjöberggymnasiets teknikutbildning 
får utmärkelser för sin stimulerande 
undervisning och goda resultat.

Vid millennieskiftet startades Sveriges 17:e 
nationella program: teknikprogrammet; mer 
teoretiskt än industriprogrammet, mer yrkes-
inriktat än naturvetarprogrammet.

– Vi är ett mellanting, men vi står i allra 
högsta grad på egna ben, i egna lokaler, häv-
dar tf rektor Janerik Swahn.

Studenterna tvekar inte – antalet ansök-
ningar stiger kraftigt år från år och Teknik-
företagen region väst har givit utmärkelser 
inom ramen för Årets Teknikutbildning till 
teknikprogrammet såväl 2005 som 2006.

Näringslivet är med
Näringslivet applåderar programmets utform-
ning. Vänersborgs tillverkande industrier får 
också vara med att påverka innehållet i utbild-
ningen genom sin närvaro i programrådet.

– Vi har ett gott samarbete med industrin 
och vi är inte intresserade av att utbilda elev-
er som inte får jobb. Vi erbjuder en modern 
och flexibel utbildning, med individuell stu-
dieplan, där vi håller fast vid våra visioner. 
Eleverna välkomnas in via en öppen dörr och 
möts av ett helt lärarlag som i tre år ska stötta 
eleven att finna vilken dörr han eller hon vill 
gå ut genom. Det kan vara fortsatta studier på 
universitet eller högskola, men det kan också 
vara att starta eget företag, få en anställning i 
produktionen eller fungera som en verkstads-
operatör med goda teoretiska kunskaper inom 
underhållssektorn.

Individanpassad studieplan
Eleverna på teknikprogrammet inleder första 
året med ett gemensamt block om 400 po-

äng där alla läser grundkurser i ellära, CAD, 
teknik, process, småföretagande och person-
datorer. Sedan sätter elever och lärare till-
sammans upp en individuell studieplan med 
huvudinriktningar teknik och företagande, 
datateknik eller design.

Daniel Brander, Ingrid Aronsson och Ninni 
Svensson går alla andra året på teknikpro-
grammet.

– Det är en bred utbildning med såväl 
teoretiska som praktiska inslag, fak-
tiskt ännu bättre än vad jag trodde 
innan jag började, med en fantas-
tisk stämning mellan lärare och 
elever, menar Ninni.

Även Daniel känner sig hem-
ma bland ”teknikarna”:

– Undervisningen medger 
hela tiden olika grupperingar så 
det är inte alls konstigt att fråga 
äldre elever om råd eller hjälp. 
Det märker man på också raster-
na, de allra flesta väljer att stanna i 
våra studiesalar.

Uppmuntrar till utmaningar
Teknikprogrammets lärare uppmuntrar 
även eleverna i entreprenörskap och att 
utmana sig själva i olika tävlingar, exempel-
vis uppfinnartävlingen Blixtlåset. Teknikele-
verna Helena Johansson, Carolina Josefsson, 
Sandra Knutsson och Ann Michél-
sen vann första pris i årets upplaga 
av Blixtlåset

– Att veta hur ett företag funge-
rar är viktigt för alla, även om man 
blir anställd. Vid projekt eller täv-
lingar är det aldrig några problem 
att få tillgång till goda råd, lokaler 
eller material, menar Ingrid som i våren 2007 
tävlat inom ramen för Ung Företagsamhet 
tillsammans med Ninni.

På teknikprogrammet är studenter och 
lärare på samma sida. ”Vi har bra arbetslag 
och skön jargong inom teknikprogrammet”, 

vittnar lärare Thorleif Olsson, längst upp 
till höger i bild. Övriga fr. v. rektor Janerik 

Swahn samt eleverna Daniel Brander, Ingrid 
Aronsson och Ninni Svensson.  

Nyfiken in – nyfiken ut

   Vi har ett 
gott samarbete 
med industrin.”


