EN TIDNING OM VÅRGÅRDAS FÖRETAGSKLIMAT

VÅRGÅRDA – SVERIGES BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT

Alla kan
göra något
för klimatet.
Helst i trä

Att arbeta med det enda förnybara byggmaterialet har
alltid verkat logiskt för oss. Därför har vi under flera
decennier investerat i den senaste tekniken. Idag är vår
produktionsanläggning i Bergstena en av landets mest
avancerade och vårt måleri Nordens modernaste.
Hit kommer varje dag mer än 300 kubikmeter virke för
att bli ytterpanel, råspontluckor, stommar, takstolar,
konstruktionsvirke och certifierade produkter till byggfackhandel och hustillverkare. På ett klimatsmart sätt,
naturligtvis. Till och med sågspånet tas tillvara och blir
fjärrvärme.
När vi gör det enkelt att välja och arbeta med det
mest klimatsmarta byggmaterialet kan vi skapa en
hållbar framtid. Tillsammans.
Vi ses på www.perssonstrateknik.se

Redan 1933 trodde vi på en framtid för trä som byggmaterial. Nu har fenomen som klimatkris, extremväder
och cementbrist gjort det ännu tydligare att vi var på
rätt spår. För även om utmaningarna är stora, så kan vi
vara en del av lösningen.
Genom att fasa ut betong och stål och istället bygga
mer i trä kan vi minska byggsektorns stora utsläpp av
koldioxid utan att förbruka jordens resurser. Under de
kommande 40 åren kommer det att behöva byggas
mer än vad som byggts under hela mänsklighetens
historia. Vill vi kombinera en hög byggtakt med
ambitiösa klimatmål krävs en omställning. Det räcker
inte att bygga småhus i trä. Möjligheterna är så mycket
större. Flervåningshus, vindkraftverk och kontors
byggnader är bara några exempel.
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Därför är det lokala
företagsklimatet så viktigt
VAD VORE EGENTLIGEN vårt samhälle och vår vardag utan före-

mun, så var företagen i Vårgårda de allra nöjdaste. Med rekordhöga resultat på frågor som handlar om service, bemötande och
attityder, så lyckas kommunen, för första gången, ta hem förstaplatsen och putta ner Solna som tidigare toppat listan 13 år i rad.

tagen? Det är företagarna – de som vågar ta steget att starta och
driva företag - som lägger grunden för vår välfärd. Det är deras
beslut om att satsa, växa, anställa, exportera, importera, bygga ut,
investera eller avsluta sin verksamhet, som påverkar sysselsättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor och tjänster du och
jag har tillgång till.
Företagens beslut om att göra just detta,
är beroende av deras omgivning. Ofta
handlar diskussioner om villkor för
företag och företagande om regleringar på internationell eller
nationell nivå. Men företagen
verkar främst i närmiljön, i
din och min kommun, där
de fysiskt finns och där alla
beslut om att växa, anställa
eller lägga ner, fattas.
Vi på Svenskt Näringsliv kallar
detta för ”lokalt företagsklimat”.
För oss är det summan av allt det som
ett företag möter i sin vardag, som påverkar
förutsättningarna. Hur lång tid tar det att få ett tillstånd?
Hur är kommunens service och bemötande? Hur är samverkan
mellan näringslivet och skolan? Det är i de dagliga kontakterna
som företagsklimatet framträder, och ett rätt bemötande kan vara
direkt avgörande för ett företags framtid.

DET FINNS MÅNGA anledningar till Vårgårdas framgång. Det räck-

er att jämföra med andra kommuner för att se att det finns en
speciell kultur. En ”Vårgårdaanda” om man så vill.
Där är företagen ambassadörer för sin kommun. Där finns en grundinställning att
företag och företagsamma människor
är viktiga för Vårgårda och där vill
kommunen göra allt som står i
dess makt för att underlätta och
möjliggöra.
Inte minst finns en stabilitet,
där politiken och näringslivet är
överens. Det har skapat ett grundmurat förtroende mellan kommun och
näringsliv, som byggts upp under många
år. Det leder inte bara till fina resultat i undersökningar och nöjda företagare. Utan det skapar även
en grogrund för den tillväxt, investeringar, etableringar och nya
arbetstillfällen, som nu växer fram i Vårgårda.
Så grattis Vårgårda! till Sveriges bästa företagsklimat
2021 och till era fantastiska
företagare, som fortsätter
att växa, investera och
utveckla kommunen
framåt!

Där finns en grundinställning att företag
och företagsamma människor är viktiga för
Vårgårda och där vill kommunen göra
allt som finns i ens mandat för att
underlätta och möjliggöra.

VARJE ÅR LÅTER vi ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina

synpunkter på det lokala företagsklimatet i den kommun där de
verkar. Det är en stor enkätundersökning, som blir till en ranking
av Sveriges 290 kommuner.
För Vårgårdas del har ett hårt långsiktigt arbete gett ett imponerande resultat. Kommunen och de lokala företagen har gemensamt byggt upp och skapat lokala förutsättningar som bidragit
till att man under flera år placerat sig högt i Svenskt Näringslivs
årliga rankning av företagsklimatet.
När vi i 2021 års undersökning frågade 60 000 företag i landet
om hur de upplevde förutsättningarna att driva företag i sin kom-

Anton Oskarsson
Svenskt Näringsliv,
Områdesansvarig
Sjuhärad
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VÅRGÅRDA
PLATS 1

AV SVERIGES 290 KOMMUNER

VÅRGÅRDA PLACERAR SIG PÅ
TOPP
Service och bemötande
Kommunpolitikers attityder
Dialog mellan företagare och
kommunens beslutsfattare

Mobilnät och bredband
Kommunala tjänstemäns
attityder
Information till företag

TIO INOM:
Konkurrens från kommunen
Kommunens upphandling
Sammanfattande omdöme

Vid 2021 års mätning fick Vårgårda kommun det högsta betyget när företagen
värderade företagsklimatet i sin kommun. Förutom att det är det högsta betyget i
Sverige är det också det historiskt högsta betyget sedan mätningarna startade. Förutom
ett toppbetyg i det sammanfattande omdömet, får Vårgårda toppbetyg även i åtta andra
kategorier i mätningen. Sammantaget ger det Vårgårda Sveriges bästa företagsklimat.
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Det har varit lätt
att få tag i rätt tjänstemän
och jag har alltid fått den
hjälp jag har behövt.

Magnus Larsson visar runt på Valeryds höglager.

Magnus Larson, VD och ägare till Valeryd
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T O P P T IO: DI A L O G ME L L A N F ÖR E TA G A R E O CH K OMMUNE NS B E S L U T S FAT TA R E

Valeryd – ett modernt
höglager i bästa läge
Den blå Valeryd-skylten syns
tydligt för alla bilister som kör
förbi Vårgårda på E20. Den sexton
meter höga byggnaden på det
växande industriområdet ”Flygaren”
har snabbt blivit ett landmärke i
Vårgårda.

V

ALERYD UTVECKLAR OCH tillhanda-

håller släpvagnsdelar som gas-

fjädrar och hjulbromsar för den
europeiska eftermarknaden och etablerade sig i Vårgårda 2019.
– Jag såg tidigt stora fördelar att få ett
fint skyltläge, samtidigt som det fanns
möjlighet att bygga ett modernt höglager
med hög automation, säger Magnus
Larson, VD och ägare till Valeryd.
Det har verkligen varit en resa att bygga
en ny anläggning samtidigt som ordinarie
verksamhet är igång, men det har varit
värt allt jobb. Nu har vi snart färdigställt
ytterligare 3 500 kvm lageryta och fortsätter växa snabbt.
– Under hela etableringsprocessen
har jag samarbetat nära med kommunens samhällsbyggnadskontor. Vi har
löst de problem, som uppstått under
vägen, och jag uppfattar hela organisationen som väldigt lösningsfokuserad.
Det har varit lätt att få tag i rätt tjänstemän och jag har alltid fått den hjälp jag
har behövt.
Nu satsar Valeryd framåt och breddar
även sitt sortiment med lastsäkringsprodukter samt ett helt nytt outdoorsortiment.

– Vi har marknadsledande koncept,
där vi är fullt integrerade i våra kunders
digitala system. Våra produkter finns tillgängliga i ledande kedjors sortiment.
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– Nu när vi har rätt förutsättningar på
plats, ser vi bara möjligheter och ser att
vi är i början av vår tillväxtresa, avslutar
Magnus Larsson.

1

3
2

KÖPT

4

5

1

BERNO MÖBLER Stort sortiment av
möbler och inredning på från kända märken.

2

ANNO 1896 Damkläder och inredning,
den lilla butiken med det stora sortimentet!

3

TVÄRS ÖVER GATAN Brett sortiment av
kläder och accessoarer till både dam, herr
och barn (från bebis till tonår).

4

HÖGT & LÅGT Brett sortiment av skor och
accessoarer till både dam, herr och barn.

5

MORMOR BETTYS KRINGLOR Bakelser
i olika utföranden, allt bakat från grunden i
bageriet i Härene Bro, Södra Härene.

6

BUTIK MAGNIFIK Välsorterad butik med
vardags- och festkläder från
stl 40-50 på Kungsgatan.

7

GARNKAMMAREN
Charmig garn- & stickbutik
i Härene Bro, Södra Härene.

8

MY WAY Butik med bl a de
populära TY-gosedjuren och
dryck, godis, tidningar och spel.
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Nya lokaler i
Vårgårda centrum
Nyproduktion med lokaler i Vårgårdas bästa läge
Förvaltnings AB Skräddaren har nyligen förvärvat fastigheterna
Muraren 17 (Marknadsplatsen) och Muraren 26 (mellan Marknadsplatsen
och Murartorget). Vi arbetar nu i nära samarbete med Vårgårda kommun
med avsikt att uppföra byggnader med hyreslägenheter och lokaler i hjärtat
av Vårgårda.

Vi söker dig
som vill bedriva
näringsverksamhet
på bästa adressen
i Vårgårda!

Projektet
Byggnationen av de båda tomterna kommer att ske i två etapper, varav den första beräknas vara färdigställd
sommaren 2023. Projektet kommer att innehålla lokaler i varierande storlek. Publika verksamheter planeras
företrädesvis mot Kungsgatan, där en tillgänglig och attraktiv utemiljö gränsar till affärslokaler och andra
verksamheter. Husen planeras att byggas med stommar och fasader av trä, som har låg klimatpåverkan, positiva
hälsoeffekter i bostäder och knyter an till omgivande bebyggelse. Träfasaden i våningarna för bostäder kombineras
i entréplan med fasad av infärgad betong, som är ett material som hör gatulivet till, vilket gör att husen kan stå i
många år och åldras väl.
Byggnaderna ritas av arkitektkontoret CaseStudio AB. Kontoret har sedan flera år fokuserat på att utveckla spetskompetens inom modern träbyggnadsteknik. Kontoret arbetar nu med projekt i skalor från villor till flerbostadshus
upp till nio våningar med stomme av massivträ (KLT), ett hållbart och väldoftande material med oanade möjligheter.

Förvaltnings AB Skräddaren
Vi är ett lokalt fastighetsbolag som äger och förvaltar centralt belägna hyreshus i Vårgårda och Herrljunga.
Idag har vi ett bestånd på 14 fastigheter, varav 8 återfinns i Vårgårda och resterande 6 ligger i Herrljunga.
Fastigheterna inhyser 112 lägenheter och 37 lokaler.

Kontakta oss om du vill hyra lokal eller om du vill veta mer:
Henrik Larsson – henrik.larsson@skraddarenab.se, 070-960 09 37, www.skraddarenab.se
Anders Frost – frost@skraddarenab.se, 070-330 39 28, www.skraddarenab.se
Om du vill veta mer om byggnadernas arkitektur eller träbyggnation, kontakta:
Jonas Carlson, ansvarig arkitekt på CaseStudio – jonas.carlson@casestudio.se, 070-822 62 42, www.casestudio.se
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Foto: Magnus Lundin

Erik Neander,
VD Autoliv Sverige AB.

Innovationscenter
på gång i Vårgårda
Autoliv blickar framåt och satsar nu stort i Vårgårda som en del av företagets innovationsresa.
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T O P P T IO: S E R V ICE O CH B E MÖ TA NDE

AUTOLIVS VISION:

Saving more lives

A

UTOLIV ÄR ETT globalt företag med rötter i Vårgårda och stark

framtidstro. Autoliv AB grundades i Vårgårda som bilföretaget
Autoservice AB 1953 av bröderna Stig Lindblad och Lennart Lindblad.
Koncernen är idag en av världens största vad gäller fordonssäkerhet med
sammanlagt drygt 68 000 anställda.
Erik Neander, VD Autoliv Sverige AB, menar att Autoliv nu med
avstamp i sin marknadsledande position breddar verksamheten
efter den nya missionen: att leverera värdsledande livräddande
lösningar inom mobilitet (Providing World Class Life-saving
Solutions for Mobility and Society).
– Idag dör 1,4 miljoner människo årligen i trafikrelaterade
olyckor. Många av dem är oskyddade trafikanter som till exempel
mopedister. Här har vi en viktig funktion att fylla för att nå vårt
yttersta mål, vilket är att rädda fler liv. Genom att människor
kan känna sig säkra, när de är på resande fot kan de också
leva livet fullt ut. I Vårgårda satsar vi nu stort för att leda
företagets innovationsresa och uppfylla den breddade
missionen, fortsätter Erik. Vi utvecklar vår kompetens,
våra arbetsmetoder och våra lokaler för att som koncernens globala Innovationscenter bli ännu bättre
på att leverera innovationer.
– Genom vårt engagemang i Center of
Innovation har vi en naturlig kontaktyta mot kommunledningen, vilket
underlättar för planering av nya lokaler
och expansion. Det är också bra att
träffa övriga näringslivet, och i många
fall våra grannar, för att bli uppdaterad
kring vad som händer hos dem. Många
av våra utmaningar är ju gemensamma,
såsom kompetensförsörjning och
infrastruktur.
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VÅRGÅRDA

pa 5 minuter

KÄNDA FREDRIKAR
Fredrik Sundler köpte Wårgårda herrgård 1840 och blev då Vårgårdas ”starke man”
under många år. Han såg till att tåget stannade i Vårgårda, grundade Vårgårda bibliotek
och var ordförande i kommunalnämnden. Han ritade dessutom Nårunga kyrka som stod
klar 1851. En serieentreprenör helt enkelt!

FOTOKLUBBEN

En av kommunens mest
kända föreningar är Vårgårda
fotoklubb. Föreningen har
medlemmar i hela Norden
och fokuserar på naturfotografering. Under några dagar
varje år hålls en stor fotofestival som
drar tusentals naturintresserade fotografer till Vårgårda. Föreningen
anordnar även ”Bildernas stad”, då centrum pryds med vackra fotografier
under en månads tid.

Vårgårda har sedan många år en privatfinansierad buss-slinga som går några turer varje
dag från stationen, genom centrum och ut till
de stora arbetsplatserna på Wallentinsvägen.
Alla som vill är välkomna att åka med!
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Foto: Lena Martinsson

En annan känd Fredrik från Vårgårda är Fredrik Kempe. Den tidigare Idol-jurymedlemmen
slog igenom i melodifestivalen 2004 som artist och har funnits med som låtskrivare många år
i rad. Sin musikaliska karriär startade han dock i Kvintadena-kören i Vårgårda!

ENTREPRENAD
BYGGSERVICE
BOSTÄDER

Vi verkar för en god
samhällsutveckling ...

... i Vårgårda och hela Västsverige. Rydlers Bygg har ett grundmurat engagemang och
kunnande inom byggnation. Vi erbjuder oss att utföra allt från mindre ombyggnader, en ny villa
till större entreprenadprojekt åt både offentliga och privata beställare. Vill du ha hjälp av oss
eller kanske känner att du vill arbeta på Rydlers Bygg är du varmt välkommen att höra av dig.
Kika gärna in på www.rydlersbygg.se
för mer information om
oss och om våra projekt.

BRF Slåtterängen

BRF Bjelkes
BRF Björkängen
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F

etableringar
ÖRUTOM ATT ARBETA med Vårgårdas

befintliga företagare och näringsliv
arbetar kommunen givetvis också
med att få nya etableringar till Vårgårda.
– Vi ser en tydlig efterfrågan på mark för
olika verksamheter, säger samhällsbyggnadschef Alfred Dubow, som fortsätter: Vi
vill naturligtvis sälja vår mark, men det är
ännu viktigare för oss att hjälpa företagen
med det de verkligen har behov av. Ibland
är det kanske bättre att hyra in sig i befintliga lokaler. Därför har vi ”en väg in”, där företagen har en kontaktperson genom den
inledande etableringsprocessen. Mycket
handlar om kommunikation och att skapa
en förtroendefull relation. Det gäller också
att få till en smidig process genom, en
ibland snårig, kommunal förvaltning.
– För oss är det viktigt att företagare inte
bara hittar en lämplig plats att etablera sig

på, förklarar Alfred Dubow. Vi vill att de
ska känna sig välkomna och engagerade
i Vårgårda som plats i världen. Vi tror att
en engagerad företagare är en mycket bra
ambassadör även utanför kommunens
gränser, och vi uppmuntrar företagare som
vill vara en del av samhällsutvecklingen,
både i kommunen och i regionen.
Kommunens nästa område för verksamheter är beläget vid den norra avfarten från
E20. Där pågår ett arbete med detaljplan för
verksamheter och det är även aktuellt att
diskutera handelsetableringar för området:
– Vårgårda har blivit intressant för
handelsetableringar inom volym- eller
sällanköpshandel, beskriver Alfred Dubow.
Vi har märkt ett ökat intresse, som dels beror på Vårgårdas positiva utveckling som
ort och strategiska läge med flera viktiga
vägförbindelser.

Vårgårda kommun planerar ny etableringsmark med fint skyltläge längs med E20.
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Vill du
etablera dig
i Vårgårda?
Kontakta
Johanna Heleander,
Center of Innovation
Telefon: 0706-100 682 
E-post: johanna@coi.se

T O P P T IO: K OMMUNP OL I T IK E R S AT T I T Y DE R

Vy från Familjens Hus

TB-Gruppen vann kommunens senaste markanvisningstävling,
kvarteret Johannedal. Bilderna från Liljewall arkitektbyrå.

Kvarteret Johannedal
En ny årsring i Vårgårda

I

nya bostäder
VÅRGÅRDA KOMMUN har efterfrågan

på bostäder ökat markant de senaste
åren. Antalet inflyttade har stadigt
ökat och kommunens invånarantal översteg nyligen 12 000. Kommunens vision
är att växa ytterligare och den uttalade
visionen för Vårgårda är: ”Den goda
kommunen med 13 000 invånare 2027”.
Att leva upp till målet med antalet invånare, som finns i visionen betyder naturligtvis att kommunen behöver arbeta med
bostadsutveckling.
– Kommunen har bostadsutveckling på
flera sätt och på flera platser i kommunen,
berättar samhällsbyggnadschef Alfred
Dubow. Det finns en stark efterfrågan
på flera olika typer av bostäder både i
Vårgårda tätort och på flera andra platser.
Här efterfrågas alltifrån hyresrätter till
nybyggnation av större gårdar med tillhörande stall.
Hur gör kommunen mer konkret för att
se till att det blir den byggnation som man
önskar? Ja, förutom att arbeta med planering i olika nivåer, så har man dragit igång
ett arbete med markanvisningstävlingar
för den mark som kommunen själv äger.
– Markanvisningstävlingar har varit ett
sätt för oss att både skapa ett intresse för

Vårgårda som ort att vilja bygga bostäder
i, men även ett sätt att på ett positivt sätt
få olika aktörer att anstränga sig lite extra
när de bygger, förklarar Alfred Dubow. Vi
är positivt överraskade över gensvaret
vi har fått, och det är väldigt roligt att
så många vill vara med och utveckla
Vårgårda.
Strategin är tydlig – kommunen sätter
ett fast pris för marken, som bedöms som
marknadsmässigt. Sedan bjuder man in
byggaktörer brett, som kan tävla med kvaliteten. På så sätt tror kommunen att man
kan få till både en byggnation som är i linje med kommunens vilja och samtidigt få
mer kvalitativa byggnader, vilket ska gynna både boende och närboende. Genom

att ha det i tävlingsform, där kommunen i
förväg kan berätta vilka parametrar man
bedömer, finns goda förutsättningar att
driva samhällsutveckling med hjälp av de
privata aktörer som vill bygga i Vårgårda.
– Vi tror starkt på att samhället är alla
aktörer i samhället tillsammans, säger
Alfred Dubow. Av den anledningen är det
mest naturliga att samhällsutvecklingen
ska ske tillsammans. Vi tror att ett samhälle, som har många aktörer som engagerar sig i det, blir trevligare, mer robust och
bättre rustat för eventuella prövningar.

Vill du veta mer om våra
markanvisningstävlingar?
Kontakta Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0322-600 644  • E-post: alfred.dubow@vargarda.se
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Samarbete är vårt
framgångskoncept!
C

ENTER OF INNOVATION VÅRGÅRDA startades 1994

av de största arbetsgivarna i Vårgårda för att få
en starkare profil på näringslivsfrågorna. Man
ville också skapa en starkare motpart till det politiska
etablissemanget. En Styrgrupp bildades, som består av
VD för de större arbetsgivarna i Vårgårda samt ordförande för Företagarna och den lokala Centrumföreningen. Kommunen representeras av Kommunchefen.
Denna struktur håller även 28 år senare.
Magnus Nilsson, COI:s nuvarande ordförande sedan
sex år tillbaka, säger:
– Vi har en väl fungerande styrgrupp där vi från
Näringslivet blir uppdaterade om vad som händer hos
varandra men även inom kommunen och regionen. Vi
har skapat en naturlig mötesplats, som bidrar till att
involvera näringslivet och tillsammans skapa tillväxt!
COI är idag en ideell förening, som har en samordnande funktion i Vårgårda kommuns näringslivsarbete.
COI har sitt kontor i kommunhuset och jobbar både efter
kommunens vision och mål för näringslivet, men också
efter styrgruppens prioriteringar och mål.
– Vi ser oss som ett servicekontor, både för kommunen
och näringslivet. Det ska vara enkelt att ta kontakt
med oss, säger Johanna Heleander, COI.

– Vi har många uppdrag, vi är ansvariga för nyföretagarrådgivning, skapa nätverk och kontaktytor
mellan företag, vi samarbetar med kommunen kring
feriejobbsplatser och prao. Vi är
första kontakten, om ett företag vill
Lars Nothall, platschef, Gustavsberg.
flytta till kommunen, och hjälper
till i den processen. De senaste åren
ha vi även gjort många digitala
sändningar, då det har känts viktigt
att fortsätta skapa mötesplatser,
även digitalt. Det är verkligen ett
brett uppdrag, där service är
den röda tråden, avslutar
Johanna.

t
COI bjuder in till en sopplunch i månaden. Syfte
för
s
splat
möte
ande
omm
återk
en
skapa
att
är
näringsliv och kommun.

n, vd Sandahls
Magnus Nilsso
och ordförande
Vårgårda AB
slivsråd
i Vårgårdas näring

1
Ranking 202
K
Ö R E TA G S
L O K A LT F
ER 2021
SEPTEMB

L I M AT

Vi har skapat en naturlig mötesplats
som bidrar att involvera näringslivet
och tillsammans skapa tillväxt
Magnus Nilsson, COI:s ordförande

s Björkqvist.
Johanna Heleander och Lar
COI:s egna praoelever på bygginspektion.
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Inspelning inför digital sändnin

g.

STYRGRUPPENS
Veoneer • Autoliv • Gustavsberg
Doggy • Söder & Co • Sundolitt • Viab
Sandahls • Kullingsjö Lantbruk
Företagarna Vårgårda (genom ordföranden)
Vårgårda centrumförening (genom ordföranden)
Vårgårda kommun (genom kommunchefen)

Erik Neander, VD Autoliv Sverige AB.

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx
xxxxxx

Johan Korpås,

VD Viab.

Styrgruppsmöte.

Studiebesök på Autoliv Sverige AB.
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Linda Boring, operatör Gustavsberg.

Lars Nothall, platschef på Gustavsberg.

Stefan Järeman och Lars Nothall vid uppbyggnad av ny produktionscell för tvättställsblandare.

Innovativa och
lönsamma i mer
än hundra år
Ett av Vårgårdas mest centrala tillverkande företag är Villeroy & Boch
Gustavsberg AB. Här har man ägnat sig åt att producera vattenkranar och
kopplingsprodukter i över hundra år. Då man länge märkte varje kran med
”Vårgårda” så har man också satt orten på kartan.
18
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LARS NOTHALL, PLATSCHEF på Gustavsberg
Vårgårda, beskriver verksamheten:
– Vi är stolta över att ha lyckats driva
en lönsam och innovativ produktion på
samma plats i över hundra år. Det är en
utmaning att driva konkurrenskraftig
tillverkning i Sverige år 2021. Det är oerhört
viktigt att vi tänker nytt och innovativt
varje dag för att kunna möta den globala
konkurrensen. Idag har vi en modern,
automatiserad produktionsanläggning, där
det är nära mellan designerteam, produktionsteknik och produktion. Förutom kranar
så producerar vi även det marknadsledande
kopplingsfabrikatet Vatette.
– Genom att utveckla produktionsanpassade konstruktioner kan vi vara effektiva,
samtidigt som vi möter de miljökrav som
finns. Att konstruera för tillverkningsprocessen, dvs produktionsanpassa, är för-

Foto: Magnus Lundin
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modligen inget slutkunden tänker på när
badrummet ska renoveras, men det är en
nyckelfaktor, som gör svensk produktion
och svensk kvalitet möjlig i Vårgårda.
– En modern produktion ställer höga
krav på medarbetarna, säger Lars. Det är
alltid en utmaning att hitta rätt kompetens, och det har blivit svårare. Ett sätt
är att driva egen industriutbildning. Vi
satsar mycket på skolan just nu och kan
erbjuda en fin teknikutbildning. Sundlergymnasiets Industritekniska program har
egna lokaler på vårt område och eleverna
jobbar integrerat i vår verksamhet. Det gör
att skolan kan ta del av vår maskinpark
och vi får nya medarbetare som är helt
uppdaterade kring den senaste tekniken.
Ett väldigt fint samarbete!
Lars resonerar vidare kring företagets
miljöengagemang:

Miljö är vårt DNA. Vi var tidiga med
att fasa ut fossil uppvärmning, utveckla energioch vattensnåla produkter och fokuserar på
högsta kvalitet med lång livslängd.
Vårt miljöengagemang har alltid varit
stort. Vi var tidiga med att fasa ut fossil
uppvärmning, utveckla energi- och
vattensnåla produkter och fokuserar på
högsta kvalitet med lång livslängd. Just
livslängden är avgörande för en produkts
miljöpåverkan.
I fabriken sker nästan all uppvärmning
av lokaler och varmvatten genom åter-
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vunnen energi, och vi har många projekt
i samma riktning kommande år. Men
hållbarhet handlar inte bara om elektricitet och CO 2 , det är så mycket mer.
Inom Gustavsbergsgruppen har vi nyligen tagit fram en strategi med högt
ställda mål baserat på FN:s agenda 2030,
det känns väldigt bra – och vi har kommit långt.

T O P P T IO: S E R V ICE O CH B E MÖ TA NDE

Hol ligger längs med “Gamla E20”
mittemellan Alingsås och Vårgårda.
Från Alingsås så tar ni avfart 94,5 “Bälingemotet” och kör mot Hol längs med gamla E20
tills ni kommer till Hol-korsningen och där
svänger ni av mot höger.
Från Vårgårda svänger ni av E20 vid
Doggy och kör mot blå skylt “Hol”.
Maria Oscott, Dahlbogården

Dahlbogården har en speciell
H

ÖGT UPP BLAND det böljande betes-

landskapet i Hol ligger Dahlbogården. Dahlbogården är en familjegård med anor från 1600-talet, som nu
brukas av familjerna Ottosson och Oscott.
Maria Oscott berättar;
– Vår verksamhet började med att
”bara” vara bröllopslokal och ett café som
hade öppet på helgerna. Nu, bara några
år senare, är vi helt fullbokade för bröllop
2022, vi kan erbjuda vällagad mat som är
lagad från grunden på lokalproducerade
råvaror. Vi har öppet onsdag-söndag varje

vecka och erbjuder både dagens lunch och
ett caféutbud. Hela familjen är engagerad
i verksamheten men nu har vi också ett
stort gäng anställda.
– Vi har också satsat på konferensgäster och är väldigt stolta över vår butiksdel som vi hela tiden försöker utveckla.
Nästa år kommer vi även ha en
pensionatdel med möjlighet till övernattning i våra helt nybyggda rum med hotellstandard. Vi jobbar hårt för att ha olika ben
att stå på men, oavsett varför våra gäster
kommer hit är det centrala att miljön och
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atmosfären på gården och i våra lokaler
bjuder in till avslappnade och inspirerande
möten.
– Jag är väldigt glad över att ha hittat
bra och givande samarbeten runt oss. Vi är
en del i gruppen som driver ”Holleden”. Vi
är också engagerade i Vårgårda Centrumförening, där vi blir uppdaterade om vad
som händer hos övriga aktörer i Vårgårda.
Det känns viktigt att samarbeta och bidra
till att vi som är aktiva i Vårgårda kan hjälpa och lyfta varandras verksamheter.
– Just nu är det mycket ”på gång” i Hol.

Vårgårda

Hol
Horla

Alingsås

Gotaleden kommer
till Vårgårda
Vem är du?
Jag heter Hans Svensson och
är initiativtagare till Gotaleden. Som vandringsentusiast har jag saknat
lättillgängliga leder som
tilltalar många.

atmosfär
Vi får en ny badplats, Gotaleden invigs
och vi börjar se fördelarna med att ligga
längs med en landsväg istället för en
motorväg. Vi har många loppisar runt
om i Hol och tillsamman börjar vi kunna
locka gäster från hela Västsverige.
– Jag sitter med i Destination Vårgårdas styrelse (en förening som är kopplad
till lokala turist- och destinationsfrågor)
och där får vi verkligen stor hjälp av kommunen med att få alla bitar att komma på
plats och ett gemensamt destinationstänk, säger Maria Oscott.

Vad är Gotaleden?
Vandring för livsnjutare
mellan Göteborg och
Alingsås. Gotaleden är en
njutbar vandringsled där du
kan fika, äta och bo bekvämt
på flera ställen. Leden är dubbelriktad och du kan lätt nå de nio
olika etapperna från pendeltågsstationer längs sträckan.

Hans Svensson

Nu är planen att förlänga leden?.
Ja, precis! Många gillar ju att vandra och är nyfikna på att upptäcka nya
ställen. Tillsammans med Vårgårda kommun har vi nu tagit fram tre
nya etapper mellan Alingsås och Vårgårda. Dessa planeras vara klara
sommaren 2022.
Kan du beskriva de nya etapperna?
Starten går genom pittoreska Alingsås och vidare genom Hjortmarka
för att sedan gå vidare mot Hol som är första etappstoppet. Där är Dahlbogården en central punkt och verkligen en undanskymd pärla enligt
mig. Turen går sedan vidare via Holleden och till Storsjöstrand i Horla.
Sista etappen går från Horla in till Vårgårda genom skog och kulturbetesmarker och kommer ut via Wårgårda Herrgård.

Läs mer på www.gotaleden.se
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Foto: Magnus Lundin
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VEONEER SVERIGE AB

En av Nordens
största elektronikproducenter

V

EONEER ÄR NUMERA Vårgårdas
största arbetsgivare, och anläggningen ligger centralt på den
största industrigatan, Wallentinsvägen.
Företaget har fem olika anläggningar i
Sverige, men all produktion ligger samlad
i Vårgårda. Veoneer i Vårgårda tillverkar
radarutrustning samt kamerasystem, som
stöttar föraren att ta kloka beslut för hög
säkerhet på väg.
Lena Bergqvist är platschef och beskriver verksamheten:
– Förutom radar- och kamerasystem så
tillverkar vi kretskorten som ingår i våra
produkter. Anläggningen
är troligen Nordens
största elektronikfabrik med
hög automationsgrad. Vi
är ca 800
personer
som jobbar
i Vårgårda.
Lena fortsätter:

Lena Bergqvist, platschef Veoneer.

– Det är verkligen högteknologiska produkter som kräver goda kunskaper av på
våra medarbetare. Det är viktigt för oss att
anställa personer som är väl kvalificerade
för att jobba i denna typ av produktionsmiljö. Vi har även flera ingenjörer som är
med och utvecklar framtidens produktionsutrustning i nära samarbete med
produktutvecklingsavdelningen.
– Vi har ganska nyligen blivit klara med
vår utbyggnation och har nu ca 40 000
kvm anläggning, som börjar fyllas med
dagens produktion och där det även finns
plats för framtida expansion.
Elektronikproduktion ställer väldigt
speciella krav på produktionslokalerna.
Ur vår fabrik strömmar det en stor
mängd kamera- och radarsystem i veckan. Det gäller att ha ett gott samarbete
både med våra leverantörer och kunder
samt en väl fungerande internlogistik
för att hantera dessa höga volymer.
Vi kan stolt visa upp vår anläggning
och vår kompetenta personal, när kunder
från hela världen besöker oss.
– Förutom produktion, så finns Sveriges
HR- och finansavdelning i Vårgårda, fortsätter Lena. Vi jobbar också med forskning
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FAKTA VEONEER
Veoneer bildades 2018 och bygger
på närmare 70 års erfarenhet av
att utveckla lösningar för fordonssäkerhet.
Veoneers affärsidé är att skapa
förtroende för mobilitet.
Veoneer har 7500 anställda i
elva länder.

och utveckling och har en testbana
i anslutning till våra lokaler och också
en avdelning, som jobbar med prototyputveckling och testar nya produkter.
– Vi tror att samtliga nya bilar är utrustade med något förarstöd år 2030, och vi
tycker att framtiden ser väldigt lovande ut,
avslutar Lena.

Gott om nyheter från
köket i Vårgårda!

Just nu händer det mycket hos oss på Doggy AB!
Våra egna varumärken Doggy Professional, Mjau och Bozita släpper varsin
spännande nyhet, för att du som hund- och kattägare skall finna det
perfekta fodret till din vän. Håll utkik i hyllan!
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Upphandlad
upphandlingstjänst

Z

ANGO AB ÄR ETT konsultföretag, som

outsourca upphandlingsfunktionen,
säger Anders och fortsätter:
– Vi har kontinuerlig kontakt med kommunens verksamheter och när ett behov
uppstår, så hjälper vi till att sätta ihop
ett upphandlingsunderlag. Utmaningen
är att skapa en upphandling som möter
verksamhetens behov, samtidigt som
den ger bästa möjliga pris. Många gånger
misslyckas man, då man ställer krav som
gör att man får alltför få svar – alternativt
driver pris och funktion i fel riktning. Det
är viktigt att vi jobbar nära kommunens
tjänstepersoner men också har hyfsad
koll på det lokala näringslivet.

NYA TAG KRING
UPPHANDLING
VÅRGÅRDA KOMMUN TOG ett nytt tag
kring upphandling för fem år sedan.
Då tog man fram en ny policy, där man
lyfte upp hållbarhet i olika aspekter.
I policyn pekar kommunen också
ut att man vill handla mer av lokala
entreprenörer.
– Policyn har varit igång under en tid
nu och vi är väldigt nöjda med utfallet,
säger Bengt Hilmersson, kommunalråd
(C) i Vårgårda.
– Vi har fler leverantörer på nära
håll och det medför också att vi får
god service på nära håll. Vår policy
har inte direkt påverkat ekonomin,
men det känns viktigt att kommunens pengar hamnar hos våra
lokala handlare. I vårt arbete kring
att utveckla upphandlingsfunktionen
valde vi även att upphandla själva
upphandlingsfunktionen.
– Idag har vi inte en anställd upphandlingschef utan köper tjänsten
av ett företag. Vi håller just nu på att
utvärdera det arbetet, men vi ser redan
nu att det har gett många fördelar,
framförallt i uppföljning och utvärdering, avslutar Bengt Hilmersson.

Foto: Filip Landqvist

är specialister på både upphandling. De hjälper Vårgårda kommun
i arbetet med att upphandla varor och
tjänster sedan 1 juni 2019, då de vann den
utlysta upphandlingen.
– Vi tar fram upphandlingar, som ligger
i linje med verksamhetens mål och behov
och där vi samtidigt vill upprätthålla en
hög konkurrens genom att få in många
anbud, säger Anders Simonsson, en av
Vårgårda kommuns kontaktpersoner
på Zango. Det är ovanligt att en kommun jobbar på det sättet och Vårgårda
kommun är nog först i Sverige med att

En förenklad upphandlingsprocess underlättar för små
lokala leverantörer.

Bengt Hilmersson,
kommunalråd (C) i Vårgårda.

Victor Petisme och Anders Simonsson från Zango.
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VÅRGÅRDA

KVARNEN & DOGGY. Vårgårda Havregrynskvarn startade redan 1871 och var en
av de första industrierna. 1901 började man
även sälja hundfoder. Idag är man Sveriges
ledande producent av hund- och kattmat
med all produktion i Vårgårda.

AUTOLIV. Början var Lindblads Autoservice AB
som startades av Lennart och Stig Lindblad 1953
och tillverkade då tvåpunktsbälten. Genom produktutveckling och nya innovationer har företaget vuxit
är idag ett globalt företag med ca 68 000 anställda.

GUSTAVSBERG. En pigg 101-åring som
haft produktion i Vårgårda sedan starten. Är i
dag en av kommunens största arbetsgivare med
modern produktion och innovationsutveckling.
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Det var 1920 som Osborn Sjöberg, John
Bengtsson och Erik Gustaf Hedblom uppsökte
de lokala politikerna i Vårgårda och undrade om det
fanns intresse av att starta en fabrik i Vårgårda för
tillverkning av tappkranar och andra VVS-produkter.
Detta efter att de tre herrarna besökt Herrljunga
och vars kommunfolk lär ha sagt:
”Vi har en sme´ förut”.

T O P P T IO: DI A L O G ME L L A N F ÖR E TA G O CH K OMMUNE NS B E S L U T S FAT TA R E

Rydlers Bygg
tror på Vårgårda
Vårgårda kommun består av mycket landsbygd. Kommunen har alltid präglats av entreprenörsanda
och då inte minst på landsbygden. Därför är det inte konstigt att ett av kommunens största byggföretag,
Rydlers Bygg, har sitt huvudkontor i den gamla lanthandeln i Asklanda, en by ca en mil utanför tätorten.

V

I KÄNNER OSS hemma i vårt kontor,

som tidigare var en lanthandel i
Asklanda. Många av våra anställda
kommer från Vårgårdatrakten, säger
Carl-Johan Augustsson, delägare av
Rydlers Bygg.
– För oss är det självklart att verka
och bidra till god samhällsutveckling i

vår hemkommun. Vårt huvudsakliga
verksamhetsområde är Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Borås och Lerums
kommuner.
– Några exempel på bostadsprojekt
vi genomfört är BRF Slåtterängen, BRF
Skördaren och senast BRF Björkängen
i Vårgårda. I Alingsås och Lerum kan vi
nämna BRF Mossbergska, flertalet bostadsrättsföreningar på Ingareds Ängar
och i Gråbo Centrum. En stor del av vår
bostadsproduktion sker i egen regi, där
vi förädlar mark till fina boendemiljöer.
Utöver det erbjuder vi även byggservice,
villaproduktion och entreprenader för industri, kyrkor och offentlig verksamhet.
Vi har vuxit långsamt och har nu
ca 70 anställda och vi har som mål att i
huvudsak producera med egen personal.
Vårt arbetssätt med högt engagemang
och kvalitetstänk, gör oss till en attraktiv
arbetsgivare vilket vi har stor nytta av
när vi rekryterar ny personal. Carl-Johan
fortsätter:
– Vi har alltid trott på Vårgårda och
gjorde en satsning för snart 10 år sedan
på att vara med och utveckla ett nytt
område i Vårgårda – Algutstorp. Det var
en stor satsning i vårt företag med hänsyn till kundunderlaget om fem kunder
på 16 st bostäder. Det fanns nog en del

som tyckte vi hade tagit oss vatten över

gårda är BRF Bjelkes. Vi köpte upp en

huvudet, men tack vare dessa fem pionjärer startade en fantastisk stadsdelsutveckling i Algutstorp. Nu är området
färdigt med flera bostadsrättsföreningar,
och de som köpt våra bostäder har fått en
fin värdeutveckling.
Det senaste projektet vi satsat på i Vår-

centralt belägen nerlagd handelsträdgård,
där vi precis släppt 55 lägenheter. De
flesta är redan bokade och vi är fantastiskt nöjda med försäljningen. Projektet
kommer också bidra till att bygga ihop
Vårgårda centrum och till kommunens
vision om ”Den Gröna Småstaden”.

Vi har ca 70 anställda
och har som mål att i huvudsak
producera med egen personal

Carl-Johan Augustsson, Rydlers Bygg.
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Foto: Emilia Dalén

SAMARBETE ÄR LEDORDET
VÅRGÅRDA HAR VUXIT snabbt
de senaste åren. Det har
främst varit privata aktörer
som bidragit till tillförseln av
bostäder.
– Vi är otroligt glada att vi
har ett utvecklingsorienterat
Lars Björkqvist, kommunchef
näringsliv med byggföretag som vågar satsa, säger
Lars Björkqvist, kommunchef sedan tio år i Vårgårda
kommun.
– För oss är det oerhört viktigt att vara på tårna och
vara lyhörda för våra företags olika behov för att fortsätta
utvecklas. Vi har ständigt pratat om att vi är till för dem
som bor och verkar i vår kommun. Kommunens roll är
att möjliggöra för företagen att bygga och här har vår
bygglovsavdelning verkligen levererat. De är väldigt lösningsfokuserade och har tillsammans med våra företag
varit duktiga på att utveckla Vårgårda.
En väldigt tydlig startpunkt för kommunens positiva
befolkningsutveckling de senaste fem åren var Rydlers
satsning på Algutstorpsområdet. Under flera år hände
inget kring Algutstorp, och kommunens satsning på att
ta fram en detaljplan för byggnation just där ifrågasattes.
Vill någon verkligen bo så långt från centrum ute på en
blåsig åker? Vändningen och starten där var modet som
jag menar Rydlers Bygg visade då. Trots att förhandsintresset för de nya bostadsrätterna inte riktigt motsvarade företagets förväntningar, vågade de satsa.
Den byggnationen blev starten på en alldeles fantastisk utveckling för Algutstorpsområdet, och idag drygt
fem år senare är hela området snart färdigbyggt. Ett
område med blandad bebyggelse, som idag blivit mycket
populärt.
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Sveriges mest
serviceinriktade
bygglovskontor?
Samhällsbyggnadsavdelningen i Vårgårda har under många år
jobbat hårt för att skapa god och hög service till de som bor och
verkar i Vårgårda. Grunden är att kommunen ska ha samma mål
som Vårgårdabon som söker
ett bygglov, nämligen att
genom dialog åstadkomma
en lösning som leder till ett
snabbt utfärdat bygglov.

D

E FLESTA VI träffar kommer

Sabina Talavanić,

HUR SER PROCESSEN UT INFÖR ETT BYGGLOV?
– Vi börjar processen med ett möte. Där får sökande berätta hur
man vill bo, hur man tänkt med sitt hus, övriga byggnader, ängsmark,
vilka husmodeller man har tittat på och så vidare. Det är oftast en
fördel om vi kommer in tidigt i processen för att diskutera olika platser och vad som passar bäst för kundens behov. Därefter är vi gärna
med och skissar på ett hus och hur huset ska placeras på tomten. Det
är bra att tidigt fundera på hur grannar kommer att reagera. Går det
att förebygga klagomål, finns det möjligt att ta hänsyn till grannars
synpunkter?
– I många fall kan även vi ringa till grannar för att bolla synpunkter och diskutera hur de som söker bygglovet kan ta hänsyn till
platsen och grannarna säger Sabina. Denna dialog är väldigt viktig,
då man kommer att bo nära varann under många år och det är bra
för alla inblandade om de blir ”goda grannar”.
– För att effektivisera handläggningen så har vi ofta samråd på
plats, då vi samlar berörda grannar. Vid större avvikelser i planen
bjuder vi in samtliga berörda grannar till samråd inklusive nämndens politiker. Vi informerar om vad som är på gång. När yttrandehandlingarna sedan kommer till grannarna vet de precis vad de
innehåller och tanken bakom. Det brukar förebygga överklaganden
och vi brukar försökahitta kreativa lösningar för att tillmötesgå allas
intresse.
Detta arbetssätt skapar förtroende och förebygger onödiga överklaganden. Sabina avslutar: En god och konstruktiv dialog i ett tidigt
skede är nyckeln till ett positivt och snabbt levererat bygglov!
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BYGGLOVSPROCESSEN

till oss med en tanke, säger
stadsarkitekt i Vårgårda
Sabina Talavanic, stadsarkitekt i Vårgårda kommun. Ofta har man sett ett drömhus och besökt
några platser, som man är intresserad av. Vi utgår alltid från platsen och
platsens förutsättningar, det är det som styr bygglovet. Inte sällan har
man sett sitt drömhus på en annan plats. Vårt gemensamma jobb är att
placera in det huset på en tomt i Vårgårda.

HUR UNDERLÄTTAR
MAN BYGGLOVSPROCESSEN?
Ta en tidig kontakt med oss på Bygg
för att diskutera vilka handlingar
som kan krävas och vilka regler som
gäller för just din fastighet och tänkta
byggnation.
Vi på Bygg har tagit fram checklistor
för vilka typer av handlingar som krävs
i olika ärenden. Checka av listan innan
ansökan lämnas in!
Genom att lämna in ritningar som är
fackmässigt utförda och skalenliga.
Ta gärna kontakt med dina grannar för
att höra om det finns invändningar mot
den planerade åtgärden. Generellt så
uppmanar vi till dialog för att undvika
överklaganden.

Foto: Emilia Dalén

T O P P T IO: K OMMUNP OL I T IK E R S AT T I T Y DE R

HUR LÅNG TID TAR
EGENTLIGEN ETT BYGGLOV?
För ett bygglov är handläggningstiden enligt
lag tio veckor från att en ansökan är komplett.
För att skapa förutsättningar för ett snabbt
beslut om bygglov ska alla handlingar, som är
aktuella för den tänkta åtgärden lämnas in i
samband med ansökan, inleder Viktor.
– För att skapa en helhetsbild vill vi få
in så mycket information som möjligt i ett
tidigt skede. Därför föredrar vi ett inledande
möte tillsammans med sökande. Då går vi
också igenom de checklistor och exempelritningar för att säkerställa att vi senare får
in kompletta handlingar, berättar Marcus.
Vi försöker även att hålla en god kontakt med
alla inblandade i ett ärende, såsom sökande,

kontrollansvarig och entreprenörer. På så vis
kan vi undvika missförstånd och onödiga
ledtider, vilket gör kontakten med oss som
myndighet enkel.
– Förutsättningarna är olika beroende på
om man bygger inom eller utanför ett planlagt område, berättar Viktor. Utanför planlagt
område är förutsättningarna för bygglovsprövning mer komplexa eftersom hänsyn
även måste tas till bland annat kulturmiljö,
naturvård, strandskydd, m.m. Syftet är att
värna om allmänna intressen och ställa det
i relation till den enskildes intresse. Inom
planlagt område är det mer reglerat, till
exempel hur högt man får bygga eller ytan
på huset. Därför styr platsen för bygglovet
den fortsatta processen.
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Marcus Waldron

Viktor Eriksson

Konsten att åstadkomma
ett bra företagsklimat
V
AD ÄR VIKTIGT i en kommun?

Skolan, vården, omsorgen,
naturligtvis, men resurser till
välfärden kommer till stor del ifrån alla
de människor som startar och driver
företag. De skapar arbete och mening åt
andra och dessutom en stolthet och ett
engagemang för utvecklingen i bygden.
Företagande kräver välutbildad personal,
drivkraft och vilja. Serviceanda, kompromissvilja och ofta en mycket stor del
av en människas tid. Och det är någonstans där som kommunens bemötande
kommer in.
Företagaren brinner för sitt företag och
vill inte lägga tiden på det som ibland
uppfattas som onödig byråkrati. För kommunen gäller två helt andra villkor före
allt annat: Likabehandling av kommunens medborgare och den demokratiska
processen. Dessutom har vi ett antal
lagar att följa. Likabehandlingen gör att
vi inte kan göra enskilda, kanske smidiga
lösningar, utan lösningar som är till för
alla. Det gör processen något långsammare och lite mer fyrkantig. Dessutom ska
den demokratiska processen hanteras. En
majoritet av politikerna måste stå bakom
de beslut som fattas, och det gör processen
än långsammare. Dessutom ska ofta grannar tillfrågas och ge sina åsikter.

VÅR UPPFATTNING ÄR att företagare gärna
vill följa lagar och regler. De vill leverera
en vara eller tjänst som tillkommit på ett
bra och hållbart sätt. Företagaren är duktig på den verksamhet hen bedriver, men
kanske inte alltid så kunnig när företagaren kliver utanför sitt ordinarie område.
Rörfirman kanske behöver ett bygglov?
Hur stort ska ett personalrum vara? Kan
jag lagra material hur som helst? Det är
bara några exempel på frågor, där vi i
kommunen kan vara en diskussionspartner, inte bara en kontrollorganisation.

Stor glädje när vi fick beskedet att Vårgårda toppar Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2021.
Från vänster: Bengt Hilmersson, Johanna Heleander, Lars Björkqvist, Sabina Talavanic och Tony Willner,
samtliga Vårgårda kommun samt Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv Sjuhärad.

Vi talar ständigt om
hur viktigt det är att i
grunden söka lösningar,
inte peka på hinder.
VÅRGÅRDAS VISION ÄR: Den goda kommu-

nen med 13 000 invånare 2027. Den pekar
tydligt på att vi vill att kommunens befolkning ska växa och att vi vill uppfattas
som en bra samarbetspartner. Vår värdegrund poängterar respektfullt bemötande,
individanpassning och god tillgänglighet.
Dessutom talar vi ständigt om hur viktigt
det är att i grunden söka lösningar, inte
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peka på hinder. Vi är helt säkra på att
det gynnar kreativitet och förmåga till
utveckling, och vi ser resultat i form av
hög näringslivsranking och inflyttning
till kommunen och låg arbetslöshet.
Slutsatsen blir alltså att god service
till företagen hjälper kommunen med
grunduppdraget: att skapa god vård
och skola, det tillför mer resurser i form
av skatt. Dessutom ger det människor
meningsfulla uppgifter och en stolthet
över vad man åstadkommer, och lockar
fler människor hit. Företagandet levererar alltså ett gott bidrag till ”den goda
kommunen”.

Lars Björkqvist,
kommunchef Vårgårda
Bengt Hilmersson,
kommunalråd (C) i Vårgårda

REKRYTERING & BEMANNING

Största aktören i regionen,
Topp 10 i Sverige
"Vi kan den lokala kandidatmarknaden
och är en attraktiv arbetsgivare för våra
konsulter"
Linda Nydenfeldt, VD Söder & Co Vårgårda

Söder & Co bemannar företag och andra organisationer genom
inhyrning, rekrytering och volymrekrytering. På så sätt skapar vi både
karriärmöjligheter för människor och kostnadseffektivitet för företag.
Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med en
lokal och personlig närhet till våra kunder och konsulter.

"Vi är tillgängliga 365 dagar per år dygnet runt för kunder och
medarbetare."
Anders Löfgren, Söder & Co Vårgårda

Wallentinsvägen 11, 447 37 Vårgårda
Växel 0322 - 66 68 60
www.soderco.se
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PENDLA TILL
När du bor i Vårgårda kan du jobba i många av regionens orter och ha mindre än en timmes resväg
till jobbet. Vårgårda ligger centralt beläget i Västra Götaland och viktig infrastruktur passerar genom
kommunen: E20 för bilpendlare och Västra stambanan för tågpendlare.

ÅMÅL

MARIESTAD

UDDEVALLA
... det tar ca 15 min med bil
och ca 12 min med tåg
från Vårgårda till Alingsås.

E20

VÄNERSBORG

LIDKÖPING
TROLLHÄTTAN

HJO
SKÖVDE

SKARA

NOSSEBRO

VARA

TIDAHOLM
FALKÖPING

VÅRGÅRDA
KUNGÄLV
... det tar ca 40 min med bil
och ca 42 min med tåg
från Vårgårda till Göteborg.

ALINGSÅS
ULRICEHAMN
GÖTEBORG

BORÅS

KUNGSBACKA
KINNA

TRANEMO

JÖNKÖPING
... det tar ca 50 min med bil
och ca 45 min med tåg
från Vårgårda till Skövde.

VARBERG

... det tar ca 40 min med bil
från Vårgårda till Borås.

Under 2020 färdigställdes en helt ny 15 km lång motorväg mellan Vårgårda
och Alingsås. Det innebär att det nu går ännu snabbare och smidigare att
komma till Vårgårda, i alla fall från Göteborgshållet. E20 håller nu på att
breddas genom Vårgårda och byggs samtidigt ut mot Mariestad. Det gör att
det kan upplevas lite rörigt att åka igenom Vårgårda just nu. Läs gärna mer
om arbetet på www.trafikverket.se

Vårgårda Nästa 2021 – en tidning som ges ut av Vårgårda kommun och Center of Innovation

