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ANNONSSIDA    Vänersborg – med unika utsikter

Åk till Möbelhörnan i Brålanda – 
så får du fri hemkörning inom fyra 
mils radie.

Möbelhörnan i Brålanda har funnits som 
familjeföretag sedan 1961. 

– Vi har alltid månat om vårt oberoende 
och vår frihet att importera och sälja det 
som vår regionala marknad efterfrågar, 
säger Thomas Ohlsson företagets ägare.
Kunder från Trollhättan i söder till Åmål i 
norr finner det mesta inom heminredning, 
möbler, mattor, lampor, gardiner, glas 
och porslin samt presentartiklar inom 
Möbelhörnans 3 200 kvadratmeter stora 
affärsyta.

– Vi har även en anställd sömmerska 
som syr efter kundernas önskemål.

Förutom privatkunder är även Väners-
borgs kommun en stor beställare av möb-
ler till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Möbelhörnan i Brålanda är öppet hela 
sommaren vardagar kl. 9 - 18 och lörda-
gar 9 - 13.

Förnya hemmet till sommaren

Tel: 0521-304 20 • Fax: 0521-313 97
butiken@mobelhornan.se

www.mobelhornan.se

Konsten att göra sten – av sten 
– till rätt form är en tusenårig 
kunskap.

- Tack vare ökad miljö- och 
kostnadsmedvetenhet i sam-
hället ökar våra volymer, sä-
ger Kennert Andersson vid 
Meag Va-system AB i Grun-
nebo – snart Sveriges moder-
naste betongrörsfabrik.
 
AB Meag är ett svenskt marknadsle-
dande företag som utvecklar, tillver-
kar och marknadsför va-produkter i 

Betong – det naturliga valet

betong och trafikledningsmaterial. 
Anläggningen i Grunnebo, väster 
om Vänersborg, producerar fram-
för allt betongrör- och 
brunnar samt färdiga an-
läggningar för pumpning, 
avskiljning och rening av 
avloppsvatten. 

Tillväxt i Trestad
Allt som finns, syns inte. Meag 
Va-systems produkter används till 
största delen under markytan. Där-
för är de inte desto mindre betydel-
sefulla. Produkternas funktion att 

Tel: 0521-25 51 50 • Fax: 0521-25 52 39
kennert.andersson@meag.se • www.meag.se

Vi har inte längre råd 
att experimentera 
med vår infrastruktur”

Betong – en naturprodukt.  Produktionen är åter igång för fullt vid Meag Va-systems fabrik i Grunnebo – som blir Sveriges modernaste betongrörsfabrik. 
Nya investeringar, bl.a. en helautomatisk produktionslinje, nyrekryteringar görs för att säkerställa den ökade efterfrågan av företagets miljöprodukter.

leda och rena avloppsvatten bidrar 
i allra högsta grad till renare miljö 
och ökad komfort. Samhällsfunk-

tioner vi tar för givet – så länge de 
fungerar som de ska. 

Ökade miljökrav och livscykel-
analyser påvisar fördelar med be-
tongkonstruktioner.

- Betongen är fortfarande under-
skattad. Det är ett naturmaterial 

som vi vet håller i tusen år, som tål 
tuffa belastningar, är vattentätt och 
blir starkare med åren. Vi har inte 
längre råd att experimentera med 
vår infrastruktur. Vi ser en ökad 
efterfrågan av våra produkter och 
investerar nu kraftigt i vår fabrik i 
Grunnebo, från en produktionslinje 
till tre, för att klara efterfrågan i 
den heta Trestadsregionen. 

ALFA va-produkter i tiden
Meagkoncernen har totalt 170 med-
arbetare och huvudkontoret ligger i 
Västerås.

Meag Va-system ingår som delä-
gare i det högprofilerade varumär-
ket ALFA med 40 års framgångsrik 
utveckling.
Ända sedan 1992 har vi varit före-
gångare när det gäller ISO-certifie-
ring inom kvalitet och miljö.

- Vi är rikstäckande, med stor 
samlad kompetens, samtidigt som 
vi finns nära våra kunder, i huvud-
sak statliga verk, kommuner och 
företag.

Wikström VVS-Kontroll AB etablerar sig i 
Trestad med kontor i Vänersborg.
- Det är mycket intressant för oss att etablera 
oss i regionen, säger vd Stefan Pettersson.
Wikström VVS-Kontroll, med anor från 1950-
talet, är ett brett företag inom VVS- och ener-
gibranschen. Företaget har ca 50 medarbetare 
och huvudkontor i Göteborg. Sedan några må-
nader är företaget även etablerat i Vänersborg. 

- Vi har sedan länge naturliga kopplingar 
till regionen, såväl inom projektering som 
konsultuppdrag för energieffektivisering. Nu 
intensifieras dessa affärskontakter. Vår av-
delning Effektiv Energi verkar redan för fullt. 
Inom en snar framtid kommer vi att ha 5-6 
medarbetare på kontoret i Vänersborg.

Tillsammans med Göteborgskontoret kan då 
Wikström VVS-Kontroll AB åta sig alla före-
kommande VVS-projekteringsuppdrag. Även 
dotterbolaget DELTAte, specialister inom al-
ternativa ventilationsformer, ingår i Väners-
borgsetableringen.

Minskar energikostnader – 
förbättrad funktion och innemiljö
Brålandabon Lars Larsson är redan på plats i 
Vänersborg: Tel 0521-160 70 • www.wikstromvvskontroll.se

Ett hållbart samhälle i framtiden. Wikström VVS-Kontrolls avdelning Effektiv 
Energi ser till att sänka energikostnaderna för fastighetsägare. På bilden ener-
giingenjör Lars Larsson.

Nyetablering med energieffektiv profil

- Inom Effektiv Energi arbetar vi bland annat 
med energieffektiviseringar i fastigheter och 
industrier genom att utföra energidiagnoser. 
Vi kartlägger, enkelt uttryckt, var värmen och 
elen tar vägen i fastigheterna. Därefter presen-
terar vi olika åtgärdsförslag till uppdragsgiva-
ren över vilka energibesparingsåtgärder som 
kan göras direkt och över tid. Åtgärdernas 
syfte är att spara energi och pengar samtidigt 
som anläggningen skall få en bättre funktion 
och inneklimat. Vi kan naturligtvis även inom 
organisationen projektera, upphandla, besik-
tiga och följa upp dessa åtgärder. 

Wikström VVS-Kontroll AB utför även en-
ergideklarationer för fastigheter - något som 
nästan alla Sveriges fastigheter, enligt Bo-
verkets nya föreskrifter, ska ha före 2008 års 
utgång.


