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P R E S S I N F O R M A T I O N  

 

Vänersborg skapar förutsättningar för att växla upp bostadsbyggandet 

Första bodialogen mellan näringslivet och kommunen 

 

Dialogen om framtidens bostadsbyggande i Vänersborg har startat.  

– Klockrent. Det här är precis vad som behövs, säger Mickael Brunberg på 

Brunbergs Bygg. 

– Mickael ska ha beröm. Initiativet kom från honom, konstaterar kommunalrådet 

Marie Dahlin (S). 

 

Onsdagens bodialog var den första någonsin i Vänersborg. Det yttersta syftet är att 

få fram fler attraktiva bostäder i kommunen. Progonosen visar att befolkningen enbart 

i Vänersborgs tätort kommer att öka med bortåt 1 800 personer fram till 2018. 

Omräknat betyder det att ungefär 150 lägenheter måste byggas varje år för att alla 

ska ha någonstans att bo. 

– Vi har mycket på gång, men det börjar bli bråttom, säger Marie Dahlin. Ska vi klara 

det måste näringslivet och kommunen hjälpas åt.  

 

Positiva signaler 

Mickael Brunberg gav genomgående positiva signaler direkt efter mötet.  

– Vi fick bra presentationer av hur kommunen arbetar och hur planerna för 

bostadsbyggandet kan se ut under de närmaste åren, säger han.  

– Detta ger goda förutsättningar att ganska snart komma med nya attraktiva 

boenden. Tack vare bodialogen ser jag två byggprojekt som jag ska fråga kommunen 

om så fort som möjligt. Att träffas på det här viset sätter fart på kreativiteten. 

 

Fortsättning till hösten 

Det var hit som Mickael Brunberg ville komma när han för ett par år sedan tryckte på 

om att Vänersborg borde ha en bodialog. 
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– Jag är tacksam för att Mickael hörde av sig, säger Marie Dahlin. Nu har vi kommit 

igång och till hösten får bodialogen en fortsättning. Då hoppas jag att ännu fler 

företrädare för branschen vill vara med i samtalen. 

 

Stor samstämmighet 

På onsdagens möte deltog 25 fastighetsägare, byggare och arkitekter. Vänersborgs 

kommun representerades av ledande politiker och av en rad tjänstemän som på olika 

sätt arbetar med samhällsbyggnadsfrågor.  

Det fanns en stor samstämmighet på mötet om att det är nödvändigt att näringslivet 

och kommunen samarbetar för att få igång bostadsbyggandet. Alla var överens om 

att kommunen måste kunna erbjuda en bra blandning av hyresrätter, bostadsrätter 

och egna hem.  

 

Fantastiskt utgångsläge 

– Att vi har ett fantastiskt gott utgångsläge är alla också eniga om, konstaterar Marie 

Dahlin. Vänersborg är både sjönära och grönnära. Kommunikationerna är mycket 

goda. Staden är platt och cykelvänlig. Tillgängligheten hör till de bästa i landet. Det 

uppskattas framför allt av barnfamiljer, äldre och av människor med 

funktionsnedsättningar. Med fler nya och attraktiva bostäder kommer vi att bli ett 

ännu mer lockande alternativ. 
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För kompletterande upplysningar med anledning av pressinformationen, kontakta 

Marie Dahlin, Vänersborgs kommun, 0521-72 10 00 

Mickael Brunberg, Brunbergs Bygg, 0521-25 50 25 
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