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ANNONSSIDA    Vänersborg – med unika utsikter

Vänersborgs Linjetrafik AB visar 
att det går att kombinera tydlig fa-
miljeägd profil och god kamratskap 
med affärsmässig framgång. 
– Vi är inte mycket för titlar, med-
ger Michael Kjellsson, i tredje gene-
rationen.

Orangea framgångar i väst

Familjen Kjellsson har drivit Vänersborgs 
Linjetrafik AB sedan 1944. Med båda fötter-
na på jorden har verksamheten kontinuerligt 
utvecklats till att idag vara en av de största 
aktörerna i branschen i Västsverige, med 270 
medarbetare. 

– Att driva ett familjeföretag är ett sätt att 
leva. Det är arbete, hobby och fritid i ett. Tjus-
ningen är att varje dag inte är den andre lik.  

Personalen ska trivas
Oftast börjar Michael den långa arbetsdagen 
med att köra sin skolbuss. Fast det är inte sä-
kert. 

- SJ kan ringa klockan sex på morgonen 
för att tågtrafiken står stilla, då är det bara att 
hoppa in i bussen och köra. Samtidigt gör det 
att vi på kontoret vet hur det är ute i verksam-
heten, vilka villkor som gäller.

Michael har personalansvaret i familjeföre-
taget. Ett uppdrag han tar på stort allvar.

- Jag kan titulera alla 270 medarbetarna 
med namn. Så ska det vara, alla ska känna 
sig sedda och uppskattas för sina insatser. Jag 
åker varje onsdag runt bland våra depåer för 
att stämma av läget och snacket i fikarum-
men.

Vänersborgs Linjetrafiks orangea fordon 
syns numera långt över kommungränsen, fö-
retaget har depåer från Åmål och Karlskoga i 
norr till Skene i söder. Huvudkontoret är som 
tidigare i Vänersborg.

Vidgat verksamhetsområde
Vänersborgs Linjetrafik utför beställningstra-
fik, linjetrafik, skolskjutsar, taxitrafik samt re-
searrangemang. I sommar förstärks fordons-
parken ytterligare: Genom ett nytt avtal med 
Västtrafik för anropsstyrd trafik köper före-
taget in femton nya personbilar för färdtjänst 
och sjukresor samt tio nya specialfordon för 
rullstolsburna. Bilarna trafikerar Västsverige 
från Strömstad i norr till Borås i söder.

– Vi har gjort kraftiga mångmiljoninveste-
ringar på senare år, för att som större aktör 
komma upp i volym vilket är nödvändigt för 
att klara en mycket konkurrensutsatt mark-
nad med hård prispress. Vi har en fördel av 
att stå på flera verksamhetsben. Vi har ett bra 
samarbete med Västtrafik som är en lyhörd 
länshuvudman och beställare.

Västtrafik är företagets största kund, men 
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företaget kör mycket beställningstrafik för 
företag, föreningar och offentliga förvalt-
ningar.

Vänersborgs Linjetrafik AB är ISO-certi-
fierade enligt miljöledningssystemet 14 001 
och kvalitetscertifierade enligt ISO 9 001.

Hög standard som standard
Dotterbolag till Vänersborgs Linjetrafik AB 
är VL-Resor AB som ända sedan 1950-talet 
erbjudit researrangemang, såväl inrikes som 
utrikes. 

Företaget med karaktäristiskt orangea for-
don med blå text ses överallt i trafikbilden.  

VL-Resor AB erbjuder ett uppdaterat re-
seprogram varje säsong som innehåller flera 
av de populäraste turistmålen i Europa. Rese-
närerna färdas bekvämt i företagets moderna 
och komfortabla bussar.

VL-Resor AB erbjuder sol- och badresor, 
weekendresor, kulturresor, shoppingresor 
med mera.
För grupper, företag och föreningar kan VL-
Resor AB skräddarsy arrangemang där före-
taget även tar hand om hotell, färja, mat och 
andra arrangemang i samband med beställ-
ningsresan.
VL-Resor AB erbjuder resegaranti och är 
medlem i Bussbranschens riksförbund BR.

Den 31 maj slopas skrotnings-
premien för fordon. Risken är 
att fler bilar dumpas på skogs-
vägarna.

- Vi ska göra vad vi kan för 
att underlätta för människor 
att ställa av sina gamla bilar, 
säger Janne Emanuelsson, 
ägare till Vänersborgs Bildels-
lager AB.

Företaget etablerar nu ett femtontal 
depåer i regionen där allmänheten 
på nära håll kan ställa av sin gamla 
bil. Vänersborgs Bildelslager om-

besörjer att bilen tas omhand inom 
två arbetsdagar.

- Det gynnar miljön, våra kunder 
och verksamheten. 

30 års erfarenhet
Vänersborgs Bildelslager vid Röse-
bovägen strax norr om Vänersborg, 
har i snart trettio år verkat inom 
återvinnings- och saneringsbran-
schen för fordon. Genom ett upp-
arbetat nätverk med lokala bilverk-
städer erbjuds kunderna i regionen 
alltid snabb service med nya och 
begagnade bildelar.

- Vi ser hela tiden möjligheter att 
utveckla verksamheten. Med inter-
nets potential kan vi alltid leverera 
inom ett dygn, vilket i slutändan 
gynnar kunderna. I år ökar vi ser-

Återvinning med miljöansvar
vicegraden genom ytterligare två 
egna budbilar förutom den vi kör 
i Trestad, fyra gånger per dag, till 
verkstäder i Färgelanda och Högsä-
ter samt Grästorp, Vara, Nossebro 
och Sollebrunn.  

Bred fordonsserviceanläggning
Vänersborgs Bildelslager har under 
tre decennier utvecklats från en tra-
ditionell bilskrot till en modern bil- 
och mc-demonteringsanläggning 
med reservdelsförsäljning, däck-
service, lackeringsfärgsförsäljning 
samt bilverkstad.

- Färgbaren, som vi kallar den, 
är redan etablerad och 
vi har många nöjda 
kunder, såväl privat-
personer som proffs. I 
somras öppnade vi bil-
verkstad där vi utför 
det mesta från service 

till byte av avgassystem, där vi för 
övrigt är billigast i regionen. Ge-
nom att stå på flera ben och erbjuda 
bästa service kan vi skapa oss ett 
gott konkurrensläge och bra posi-
tion på marknaden i regionen.
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Tel (nya reservdelar): 0521-57 20 99
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Vänersborgs Bildelslager och Janne Emanuelsson har i snart trettio verkat för att sanera och återvinna fordon.  
Nu utvecklas miljösidan ytterligare.

Fakta:

Vänersborgs Bildelslager AB bildades 1978 och servar idag ca 75 bil-
verkstäder med reservdelar i regionen. Företaget, med femton medar-
betare, är aktiv medlem i branschkedjan Bildelsspecialisten.

Vänersborgs Bildelslager har drygt 1,5 miljoner nybilsdelar i lager 
plus ett stort antal begagnade delar.

Reservdelar för bilar hittas på: www.bildelsbasen.se.
Reservdelar för mc hittas på: www.mctorget.se.

           Det gynnar miljön, 
våra kunder och verksamheten”


