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Hej, 
Tillsammans med er önskar Vara kommun uppmärksamma Sverige och världen 
på allt positivt som händer och sker i vårt gemensamma slättlandskap. Vi önskar 
sätta fokus på tasigförsamhet och framåtanda, på drivkraft och på förmågan  
att ”laga efter läge” oavsett om det handlar om ett privat företag, en förening 
eller en offentlig verksamhet. 

Under våren 2019 planerar Vara kommun medverka i en specialbilaga i Dagens industri. 
En specialbilaga som i text och bild, färg och form sätter fokus på allt som görs och alla 
som får det att hända. En bilaga som synliggör entreprenörskapets alla uttryck oavsett 
bransch. En bilaga som bottnar i historien och blickar mot framtiden. 

Vi hoppas att du och ditt företag ser möjligheten i att medverka med oss i en gemensam 
tidning som både kommer att publiceras i tryck och digitalt på di.se. 

Tidningen produceras i samarbete med Crossmedia Communication som gärna hjälper 
till att ta fram ett material som är skräddarsytt för just dig och din målgrupp.

Låter det intressant? För mer information och ev. bokning av annons, kontakta  
projektledare Andreas Leijonhufvud på telefon 070 525 19 18, eller på e-post:  
andreas.leijonhufvud@crossmediagroup.se.  

Med vänlig hälsning,

anna cederqvist  johanna forslund kullander
Kommundirektör  Näringslivschef

Till företagare 
i Vara kommun

VI VÄXER TILL OCH VECKLAR UT
En liten kommun på landsbygden 
har sina utmaningar, men också möj-
ligheter. Och det är på möjligheterna 
vi fokuserar! Vara kommun står inför 
stora utmaningar – precis som hela 
det offentliga Sverige. Antalet arbets-
föra invånare minskar till förmån för 
antalet som behöver stöd och service. 
Då gäller det att vara på tå, utveckla 
och bygga ett attraktivt varumärke 
som arbetsgivare och plats. 

Det lokala näringslivet är i mångt 
och mycket baserat på tillverknings-
industri, flertalet företag med agrar 
koppling. Att låta nya näringar växa 
till och växla upp är viktigt för att 
behålla bärkraften och bevara och 
utveckla vår fina välfärd. 

Det är också viktigt att vi säkrar 
tillgång till utbildad arbetskraft. Här 
spelar vår kommunala gymnasieskola 
en betydelsefull roll, en skola som 
expanderar och som nyligen har 
fått en fristående gymnasieskola 
inom musik och entreprenörskap till 
granne. Sedan tidigare finns i samma 
område Vara Konserthus, som ständigt 
utvecklas och nu utökar sitt utbud av 

kulturupplevelser. Tillsammans ger de 
förutsättningar för att fler människor 
ska besöka, verka och bo i Vara.
Och Vara kommun har goda 
möjligheter. Varaborna blir allt fler, 
sysselsättningen är relativt hög, cirka 
80 procent är i arbete, och arbets-
lösheten är lägre än i många andra 
kommuner. 

Näringsklimatet är gott. Den 
senaste undersökningen från 
Svenskt näringsliv visar att Vara nu 
är på tredje plats i Skaraborg, på 
plats 47 av landets 290 kommuner. 
Efterfrågan på bostäder är hög och 
flera byggnationer är på gång. 
Privata aktörer är beredda att 
bygga – en viktig signal för 
kommunens utveckling. 

Medarbetarna trivs i Vara kommun 
och vi har ett starkt arbetsgivar-
varumärke. Det kommer vi att vårda 
och utveckla framöver – för vi satsar 
på ett ledarskap i världsklass. 

Sist men inte minst: som kommunalråd 
och kommundirektör väljer vi att gå 
före – för Varabornas, näringens och 
besökarnas bästa.

gabriela bosnjakovic

kommunstyrelsens ordförande

anna cederqvist

kommundirektör

» Efterfrågan på bostäder 
är hög och flera bygg-
nationer är på gång. 
Privata aktörer är 
beredda att bygga – 
en viktig signal för 
kommunens utveckling.

Helhetslösningar för
lantbruk & industri
FRÅN PROJEKTERING TILL NYCKELFÄRDIG ANLÄGGNING 
– MED LEDANDE TORNUMKVALITET HELA VÄGEN!

 WWW.TORNUM.SE

LÖSNINGAR 
FÖR VÄRLDENS 
VIKTIGASTE 
BRANSCH

Produkter för spannmålshantering, helhetslösningar för lantbruk och industri…
Klurar även på ”världsledande” men måste kolla det…

ALLT DU BEHÖVER FÖR TORKNING, LAGRING OCH HANTERING AV SPANNMÅL
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Bjertorp
sid 3

Bjertorp Slott – www.bjertorpslott.se – info@bjertorpslott.se +46 512-300500 – LinkedIn Bjertorp Slott – Instagram @bjertorpslott – Facebook Bjertorp Slott

Hemkommen från Ryssland, rik på erfaren- 
heter och goda affärer lät den norske 
konsuln Knut Henrik Littorin bygga den 
mest imponerande byggnad som skådats 
på Västgötaslätten.

Bjertorp Slott är Sveriges yngsta jugendslott, ritat 
av dåtidens stora arkitekt Ferdinand Boberg 1914. 
Drygt en timme från Göteborg finns slottet som 
idag är en mötesplats för konferens, fest, golf och 

bröllop. Hyr hela slottet för jubileum, kick off eller 
ett viktigt möte och ni har exklusiv ensamrätt för 
slottets alla möteslokaler, salonger, hotellrum och 
den vackra slottsparken. 
 Bjertorp slott är det mäktiga, eleganta slottet 
med den personliga attityden. Det vackra jugend-
slottet bjuder generöst på sin personlighet och låter 
dig som gäst överraskas i många dimensioner. Här 
hos oss väntar 35 hotellrum som alla var för sig 
bär på sin egen historia och sitt unika uttryck. I vårt 
prisbelönta kök skapas kreativa tallrikar med höga 

smaker där de lokala råvarorna ständigt är när-
varande. Men det finns mer. Besök oss och öppna 
slottsporten, låt dig bli hänförd. 
 Välkommen till slottet!

Bjertorp Slotts hotell och restaurangverksamhet
 ägs och drivs av Winn Hotel Group AB med huvud-
kontor i Gävle samt slottets VD Victoria Johansson. 
Fastighetsägare till slottet är Svante Andersson och 
Anna Ellhage. Svante Andersson är även grundare 
och ägare av Stenhaga Invest AB.

FRAMTIDSSLOTT FÖR AFFÄRSMÖTEN - SEDAN 1914

BILKOMPANIET I TRÅVAD 
ETT ELDORADO FÖR 

BILENTUSIASTER
På Bilkompaniet står färgsprakande och 
blankpolerade sport- och lyxbilar på rad. 
Nya och begagnade, även entusiastbilar 
av högsta klass, rariteter som man nästan 
aldrig ser i en vanlig bilhall.

Bilkompaniet är ingen vanlig bilhandel. Inte bara att 
den ligger i lilla Tråvad, mitt ute på Västgötaslätten, 
en halvmil från Vara. Nej, det som verkligen sticker 
ut är bilarna. Här kan en fabriksfärsk Porsche för 4,5 
miljoner kronor stå bredvid en gammal Mercedes 
Benz 190 SL i toppskick. 

Inte undra på att Bilkompaniet är ett välkänt begrepp 
bland bilentusiaster, inte bara i Sverige för den delen. 
 – Våra kunder kommer från hela landet för att 
hitta sin drömbil. Men mycket säljs också på export, 

framför allt inom Norden och Europa, berättar  
Ludwig Ellhage, som driver företaget. 

Han berättar att Bilkompaniet grundades 1993 av 
hans far, Svante Andersson, som är en stor bilentu-
siast och samlare. Att intresset gick vidare till sonen, 
är alltså inte svårt att förstå. 
 – De bilar vi säljer är de vi själva gillar, mest 
premiemärken som Porsche, Ferrari, Mercedes Benz 
AMG, BMW M-Sport eller Audi R/RS-bilar, nya som 
gamla. Men det kan också vara en lågmilad Volvo 
Amazon i originalskick, poängterar Ludwig Ellhage.

Mycket handlar om att hjälpa kunder med speciella 
önskemål. Det kan till exempel handla om att ta 
fram en äldre Mercedes Cab, en viss modell i viss 
färg, och som bara gått ett visst antal mil. Att det 
kräver ett bra kontaktnät säger sig självt. 

 – Vi har etablerade kontakter över hela Europa. 
Ibland kan det ta lite tid att hitta exakt rätt bil, men 
oftast handlar det om snabb leverans, säger Ludwig 
Ellhage.

Och kunderna återkommer, en del vart tionde år, 
medan andra vill ha något nytt en gång i halvåret. 
Även bilarna kommer tillbaka, och säljs igen. 
 – Det är jättekul, jag minns både människorna 
och bilarna, säger Ludwig Ellhage och pekar ut sin 
egen favorit, nya Porsche 991 GT3 RS.
 – Jag älskar att köra bana. Det är utan tvekan den 
roligaste bilen man kan ha där. 

Vad gäller framtidsplaner finns en spännande ut-
maning.
 – Min far har en stor och imponerande bilsamling 
som vi drömmer om att göra en utställning av.
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I bildnings- och kulturklustret Sprinten möts en privat gymnasieskola, 
den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen, konserthus 
och badhus. Genom att samla verksamheter skapas mervärden för 
de människor som bor och rör sig i Vara.
Text: Katarina Bergström | Foto: Vara kommun

DET HÖR inte till vanligheterna att 
kommuner med omkring 16 000 
invånare satsar på att uppföra 
konserthus, men det gjorde Vara. 

För 15 år sedan togs den cylindriska bygg-
naden i bruk och sedan dess har Bohuslän 
Big Band och Göteborgssymfonikerna 
framträtt regelbundet här, vid sidan av 
artister som Ola Salo, Tommy Körberg och 
Seinabo Sey. 

För att kunna möta besökarnas och 
artisternas önskemål i framtiden byg-
ger kommunen nu en ny konsertlokal i 
kvarteret Sprinten. Den drygt 600 kvadrat-
meter stora svarta lådliknande byggnaden, 
Sparbanken Blackbox, kan anpassas efter 
vitt skilda behov, från det lilla kammar-
musikformatet till klubblokal för upp till 
tusen stående gäster. Det är tack vare ett 
generöst bidrag på 22 miljoner kronor 
från Sparbanksstiftelsen Skaraborg som 
Blackboxen kan bli möjlighet. Sparbanken 
Blackbox invigs i november 2019.

– Kommunens satsning på konsert-
huset är en riktig framgångssaga, där vi 
nu skriver ett nytt kapitel i och med den 
nya konsertlokalen, säger Staffan Becker, 
vd för konserthuset.

– Det betyder mycket att vi tillsammans 
med den lokala näringen satsar för vår 
bygd, säger kommundirektör Anna Ceder-
qvist och fortsätter:

– Vi vet att kultur är en av de viktigaste 
faktorerna när människor väljer att bo 

eller etablera en verksamhet. Ju fler som 
besöker oss, handlar hos oss och etablerar 
sig, desto lättare har vi att upprätthålla 
vår kommunala service.

Långsiktigt utvecklingsarbete
Närheten till större städer som Göteborg, 
Trollhättan och Lidköping gör Vara till ett 
intressant småstadsalternativ. Här finns 
dessutom sedan något år en attraktiv 
gymnasieutbildning med riksintag,  
Academy of Music and Business, AMB. 

– Sedan tidigare har vi Lagmansgymna-
siet med plats för 400 elever. Med AMB:s 
etablering i kvarteret Sprinten får vi  

ytterligare 150 gymnasieplatser och därtill 
30 nya arbetstillfällen, berättar Johanna 
Forslund Kullander, näringslivschef.

Framväxten av Kvarteret Sprinten byg-
ger på idén om att privat och offentlig 
verksamhet kan skapa spännande sam-
hällsutveckling tillsammans – en idé som 
nu ger ringar på vattnet. Nyligen ingick 
Peab och Vara kommun ett intentionsavtal 
som omfattar nya satsningar i Vara.

– Att en så stor privat aktör som Peab 
ser potentialen i Vara och nu utreder 
förutsättningarna för att bygga hotell, 
bostäder och lokaler för utbildningsverk-
samhet i Kvarteret Sprinten, är ett resultat 
av ett långsiktigt utvecklingsarbete med 
fokus på besökare i stället för inflyttnings-
tal, säger Johanna och fortsätter:

– Det viktiga är var människor tillbring-
ar sin tid, oavsett om de gör det för att 
studera, för att jobba eller för nöjen. Det 
ser Vara kommun och det ser Peab. 

– I Vara handlar utveckling om att 
skapa förutsättningar, om att våga och om 
att få saker att hända. Tillsammans. n

Vara konserthus bjuder 
på en repertoar med 

fantastisk bredd:  
dockteater, långväga  
musikalgäster, älskade 

svenska underhållare, show, 
sång och musik.

 
Ur vårens program: 
Lisa Ekdahl, David  

Batra, Miriam Bryant, 
Göteborgs symfoniker  

och Rickard Söderberg. 

Läs mer och boka 
biljetter på 

varakonserthus.se

Kvarteret Sprinten 
siktar på framtiden

VARA
KONSERTHUS

Konserthuset har ambitiöst program och 
lockar tiotusentals besökare varje år. 

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN VARA KOMMUNANNONS ANNONS

Kommunens nya konsertlokal, Sparbanken Blackbox, invigs i november 2019.
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NU BYGGER VI UT FÖR  

ÄNNU STÖRRE UPPLEVELSER

SPARBANKEN
BLACKBOX

INVIGNING HÖSTEN 2019

LÄS MER PÅ VARAKONSERTHUS.SENyfiken på oss?

Vill du lyfta 
ditt företag 
till en ny nivå?
Våra 28 företagstalanger har bred och djup kompetens kring 
företagsfrågor såsom finansiering, placeringar, trygghets-
frågor och juridik. Vi är din lokala Sparbank som kan  
företagsaffären. 

Där andra bankers vinster går till aktieägare eller enskilda 
kunder ger vi nämligen tillbaka en del av vår vinst till området 
där vi är verksamma. 

Välkommen att utveckla din 
företagsaffär tillsammans med oss.

         
           www.sparbankenskaraborg.se
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Praktik i de dagliga verksamheterna, 
samarbete och ledarskapsutveckling 
är olika sätt att göra vardagen  
bättre för Varas invånare. 

Text: Katarina Bergström
Bild: Vara kommun

VARA KOMMUN har länge arbetat med 
verksamhetsutveckling. Under 2017 
gjordes en satsning på alla 1 400 med-
arbetare med mottot ”Vi gör varandra 
bra”. Medarbetarundersökningen 2018 
visade sedan att de anställda var mer 
motiverade, trivdes i högre grad och 
uppskattade ledarskapet mer än vid 
tidigare mätning.  

– Många vill jobba hos oss och vi har 
lyckats bra i våra chefsrekryteringar, sä-
ger Anna Cederqvist, kommundirektör.

– Allt vi gör ska bidra till förbätt-
ringar för kommunens invånare, 
näringsidkare och besökare. Att ”göra 
varandra bra” behöver inte vara svårt. 
Det handlar om att bli bra på att arbeta 
tillsammans. Det bidrar till att männi-
skor trivs och gör mer, säger Mona 
Wallin, verksamhetsutvecklare.

Praktik i verksamheten
För att få inblick i kommunens olika 
verksamheter praktiserar kommun-
direktören ”på golvet” två dagar i 
månaden. Då arbetar hon ihop med 
ordinarie personal – putsar fönster, bär 
skräp, bäddar sängar, kör grävmaskin, 
serverar mat i omsorgen och hjälper till 
i simskolan. 

– Praktiken ger mig större förståelse 
för de utmaningar våra medarbetare har 
i sin vardag, och hjälper mig att hålla 
fokus på medarbetarnas och invånarnas 
bästa, säger Anna.

Bilder från praktiken publiceras i 
Vara kommuns sociala medier.

–Det är ett sätt att visa stolthet och 
bekräfta medarbetarna, samt lyfta fram 
allt bra som händer i Vara kommun. Jag 
hoppas att medarbetarna, invånarna 
och näringslivet ska känna sig stolta 
över allt fint vi har.

– Nu är målet att ha ett ledarskap 
i världsklass. Samtliga ledare i Vara 
kommun genomgår därför ett utveck-
lingsprogram inom det coachande och 
tillitsfulla ledarskapet, med delaktighet 
och dialog som verktyg. Allt handlar 
om att göra vardagen bättre för dem 
som bor, verkar i och besöker Vara. n 

Mottot som 
stärker Vara 
kommun

Nya bostäder behövs 
i ett växande Vara
Inflyttning och framtidstro kännetecknar Vara, som nu bygger många nya 
lägenheter för att möta efterfrågan. 
Text: Hanna Larsson | Foto: Malin Körling

MÅNGA vill flytta till 
Vara kommun, vilket 
märks inte minst hos 
kommunala bostadsfö-

retaget Vara Bostäder. Här står 620 
personer i kö, varav 200 tillkommit 
bara under de tre senaste måna-
derna.

– Vi märker helt klart av ett 
ökat söktryck, säger VD Jan-Erik 
Wallin.

För att möta behovet byggs nu 

fler lägenheter. Nyligen har tio 
lägenheter byggt i Kvänum, och nu 
är två projekt på gång i kommu-
nens centralort, Vara småstad. Dels 
16 lägenheter för seniorer, med in-
flyttning i november 2019. Dels ett 
område med 64 lägenheter, ettor 
till fyror, med planerad inflyttning 
i april 2020. 
 
Positiv utveckling
Eftersom Vara kommun nyligen 
fått en gymnasial friskola med 
riksintag – Academy of Music and 
Business – har även efterfrågan 
på studentbostäder ökat. Därför 
omvandlas nu ett före detta HVB-
hem för ensamkommande till 30 
mindre lägenheter, främst ettor och 
några tvåor.

– Om studenterna inte fyller 
lägenheterna kan vem som helst få 
bo där, säger Jan-Erik Wallin som 
är glad över den positiva utveck-
lingen i kommunen. Den märks 
inte bara i efterfrågan på hyres-
rätter, utan också på att många 
privatpersoner bygger egna hem.

– Det betyder att banker och 
finansinstitut tror på orten, annars 
skulle de inte ge lånen som krävs 
för att bygga, säger han. n

FLER FÖRSKOLOR 
PÅ GÅNG
De nya invånarna behöver också 
skolor och förskolor. Förvaltningschef 
Dzenan Mahic berättar att fler för-
skoleplatser har behövts i flera år. 

Som en tillfällig lösning har 
moduler ställts upp vid Torsgårdens 
förskola, men de ska tas bort och 
ersättas av permanenta lokaler. 

– Inga byggen är påbörjade ännu 
men vi planerar att bygga om gamla 
Västra skolan till förskola. Den ska 
vara klar i vinter. Förstudier pågår 
kring Larv, Tråvad, Alléskolan och 
Nästegårdsskolan. Torsgårdsskolan 
blev klar under hösten och verksam-
heten flyttade in i samband med 
vårterminsstarten 2019.

» Banker och finansinsti-
tut tror på orten, annars 
skulle de inte ge lånen 
som krävs för att bygga.
jan-erik wallin

Vara småstad växer med nya hyresrätter. 
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Peab satsar framåt tillsammans 
med Vara kommun
Kvarteret Sprinten i Vara är en unik yta på 
Varaslätten. På området ryms bland annat 
konserthus, gymnasieskola och badhus. Peab 
har stått som entreprenör i utvecklingen av 
kvarteret sedan år 2002 med Vara 
konserthus som första projekt. Sedan dess 
har arbetet löpt vidare i ett positivt 
samarbetsklimat med Vara kommun för att 
nå målet att erbjuda en kulturell mötesplats 
och öka flödet av besökare till kommunen.     

– Det är fantastiskt roligt att samarbeta med 
en kommun där kommunpolitikerna verkligen 
vågar satsa på utveckling. För Peabs del innebär 
det att vi får bygga unika projekt som 
utvecklar både våra medarbetare och företaget, 
säger Stellan Haraldsson, regionchef på Peab.

Peabs första projekt i Kvarteret Sprinten var 
Vara konserthus, därpå följde Vara badhus, 
AMBs nya gymnasieskola, ombyggnad av den 
befintliga gymnasieskolan Lagmansgymnasiet 
och nu en ny Blackbox. Många av Peabs 
medarbetare har varit delaktiga i flera av 
projekten och bor själva i närområdet, vilket 
skapar en stolthet för det man bygger.

– Vi är väldigt stolta över de projekt vi får 
möjlighet att utveckla här. Som Nordens 
samhällsbyggare är det extra roligt att vara med 
i den här typen av satsningar och få bidra till att 
omvandla en landsbygdskommun till en 
föregångskommun i Sverige. Det ligger helt i 
linje med vår affärsidé, berättar Fredrik 
Gustafsson, arbetschef på Peab.

Samarbetet mellan Peab och Vara kommun har 
nu tagit nya nivåer genom ett intentionsavtal där 
man gemensamt ska utreda förutsättningarna för 
att bygga hotell, bostäder och utbildnings-
verksamhet i anslutning till konserthuset. 
Satsningen har ett stort fokus på hållbarhet vad 
gäller såväl miljö som människa. Peab och Vara 
kommun delar ambitionen om att den fortsätta 
utvecklingen ska drivas med starkt framtids-
fokus som ger ringar på vattnet för näringslivet 
i Vara.

– Det här är en satsning som möjliggörs av att 
politikerna i Vara satsar på utveckling. Därtill 
har vi på Peab viljan, erfarenheten och 
resurserna att gå in som fastighetsutvecklare och 
entreprenör. 

Vi arbetar med stark lokal närvaro och kan i den 
här typen av samarbeten också visa på styrkan 
av hela Peab, säger Fredrik Gustafsson.

Från vänster; Stellan Haraldsson regionchef Bygg Väst, 
Fredrik Gustafsson arbetschef Bygg Väst, Pehr-Olof 
Olofsson regionchef Fastighetsutveckling Väst.

Peab är Nordens samhällsbyggare. Genom 
nytänkande, kombinerat med gedigen 
yrkesskicklighet, gör vi kundens intresse till 
vårt och bygger därmed för framtiden, precis 
som i Vara.

Illustration av Studio Ekberg
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– vi är bara i början och är nu redo för ännu 
större mål i många delar av världen, säger 
företagets vd Knut Eirik Storsul.
 Det hela började i liten skala i Skövde, och 
som så ofta med en kärna av entusiaster. I 
det här fallet några ytterst kompetenta utveck-
lare av finansiella system. En spetskompetens 
som fortfarande finns kvar i bolaget. 

i vara, några mil därifrån, fanns entrepre-
nören Svante Andersson. Han såg möjlighe-
terna och började köpa aktier 2002. Några 
år senare gick han in som majoritetsägare. 
Aptic är sedan dess dotterbolag i Stenhaga 
Invest, vars verksamhet består av fastighets-
innehav och ett antal bolag inom industri, IT 
och tjänster. Stenhaga Invest har sitt säte och 
minst sagt imponerande kontor i det gamla 
Tingshuset i Vara. 
 – När jag började investera i bolaget 
såg jag kompetensen och en historia av en 
väldigt bra programvara. Men jag såg inga 
kunder. Ändå kände jag mig trygg med att 
de här killarna vet vad de gör. Jag förstod 
att det skulle ta tid att lyfta företaget, men 

jag är långsiktig i allt jag gör, betonar Svante 
Andersson. 

visst tog det lite tid, men Svantes och med-
arbetarnas uthållighet visade sig vara mödan 
värd. Det var när norrmannen Knut Eirik 
Storsul dök upp 2016 som resan tog fart. Från 
37 till 135 miljoner i omsättning på 2,5 år och 
det är ändå bara början. 
 – När jag träffade Knut Eirik fick jag direkt 
en känsla, ”det här är rätt person”. Det kändes 
i hela kroppen på ett sätt jag sällan har varit 
med om, säger Svante Andersson.

när knut eirik tillträdde som vd var det inte 
många som kände till Aptic. I dag finns flera 
stora och välkända företag i bolagets kund-
portfölj, bland andra Qliro, SEB, Jula, Visma 
och Intrum. Och expansionen bara fortsätter 
både i Sverige och internationellt. Ambitionen 
är att skapa en internationell aktör med stadigt 
ökad omsättning och samtidigt tjäna pengar. 
 – Vår plattform bygger på lång erfarenhet 
och kunskap. Resultatet är en av de bästa, 
mest omfattande och avancerade lösningarna 

”VI ÄR BARA I BÖRJAN”
Aptic är ett snabbväxande företag som erbjuder innovativa systemlösningar inom 

hela den finansiella värdekedjan. Bland bolagets kunder finns ett flertal av de främsta 
företagen inom finansiella tjänster och e-handelslösningar i norra Europa.

på marknaden. Vi har dessutom långsiktiga 
ägare och en ytterst kompetent styrelse, så jag 
ser inga hinder, säger Knut Eirik Storsul, som 
hade lärt känna Aptic och deras unika system 
som kund. 
 Han arbetade då i koncernledningen i ett 
internationellt företag med verksamhet i 16 
länder. Efter många år utomlands hade han 
full koll på marknaden och såg här en fan-
tastisk potential. 
 – Jag ville bevisa att vi tillsammans kunde få 
det här bolaget att lyfta. Det verkade natur-
ligtvis inte klokt. Inte kunde väl ett litet bolag i 
Skövde slå stora jättar på fingrarna?  

i dag vet vi, och det är inte bara omsättning-
en som vuxit. Antal medarbetare har under 
de här åren gått från 30 till 120, ett bevis på 
ständig utveckling, nya idéer och produkter. 
Även det är bara början, påpekar Svante. 
 – Vi har hela tiden behov av begåvade 
människor. Den som har teknisk eller finansiell 
bakgrund och samtidigt älskar spännande 
utmaningar är hjärtligt välkommen att höra 
av sig till Aptic.

fakta om aptic
Vi utvecklar en avancerad 
och heltäckande plattform 
– Aptic ARC – för betal-
ningslösningar, fakturering, 
reskontratjänster, faktura-
köp, inkasso samt konto- 
och kredithantering. 

Vi är för närvarande 120 
personer i verksamheten 
med säte i Stockholm. 

Vi har utvecklingsenheter 
i Skövde och Trollhättan 
samt säljkontor i Oslo,  
Helsingfors, Århus och  
Amsterdam.

www.aptic.se
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”VI TAR PREFABRICERADE
BOSTÄDER TILL EN HELT NY NIVÅ”

Efter att ha arbetat med industriell produktion, främst inom fordonsindustrin, tog Christian Olsson steget 
in i byggbranschen. Här såg han en stor utmaning. Det måste gå att bygga smartare, effektivare och 

billigare, tänkte han. Resultatet blev företaget Space M2 med produktion i Edsvära, Vara kommun.

– jag såg att byggbranschen satt fast i gamla 
hjulspår. Utifrån mina tidigare erfarenheter 
ville jag därför skapa ett byggföretag med 
prefabricerade lösningar, där hela produk- 
tionsprocessen är organiserad som en bil- 
fabrik. Detta har gjorts möjligt genom Space 
M2:s mycket starka ägare, säger Christian 
Olsson, grundare av Space M2. 
 Det handlade alltså om att utmana bygg-
branschens traditionella produktionsmetoder, 
som han menar helt saknar incitament för att 
bygga billigt. 

 – Det är alldeles för dyrt 
och ineffektivt att bygga  
bostadshus på plats. Det är  
så många mellanhänder och 
nästan inga parallella proces-
ser. Genom att i stället bygga 
fullt färdiga volymelement i 
trä, allt på plats i vår egen 
fabrik utan mellanhänder, kan 
vi bygga billigare med mycket 

hög kvalitet och med kortare byggtid. 

för beställaren kan det betyda en 30–50 
procent kortare byggtid jämfört med tradi-
tionellt platsbyggt. Inte undra på att Space 
M2:s koncept gett eko i en bransch med 
stenhård konkurrens. 
 – Vi ser nu att ju mer vi kan göra i vår  
kontrollerade inomhusmiljö, inklusive konstruk-
tion, design och ritningar, desto bättre blir 
slutresultatet. Dessutom undviker vi problem 

och onödiga kostnader som är kopplade till 
traditionellt byggande, säger Christian Olsson.
 
sedan första projektet våren 2017 har totalt 
300 lägenheter byggts i Edsvära för leverans 
ut över landet. De färdiga volymelementen 
monteras på plats till moderna flerbostadshus, 
hyres- och bostadsrätter, studentbostäder, 
lägenhetshotell med mera. Bland beställarna 
finns allmännyttan och privata aktörer, entre-
prenörer och bostadsutvecklare.
 – Just nu är det stort fokus på hyresrätter, 
men vi ser också att efterfrågan på billiga 
bostadsrätter ökar kraftigt. Vi tar fram det 
som våra kunder efterfrågar. Oavsett vad vi 
bygger, vill vi att vanligt folk med vanliga in-
komster skall ha råd att bo i våra bostäder, be-
tonar affärsutvecklingschefen Daniel Ericsson.

 – Vår filosofi och process med hög prefa-
briceringsgrad är unik för branschen. I princip 
är det bara att sätta nyckeln i låset. Vi tar 
definitivt prefabricerade bostäder i trä, till en 
helt ny nivå.

att bygga smart är också att bygga håll-
bart, energieffektivt och inte minst med hög 
kvalitet. Space M2 arbetar till exempel bara 
med välkända varumärken på den svenska 
marknaden. Kvalitet och hållbarhet gäller 
givetvis även själva konstruktionen. Där är det 
svenskvuxet trä som gäller fullt ut, med ram-
verk i limträ. Även den arkitektoniska kvaliteten 
är något utöver det vanliga. 

 – Genom att vi själva 
håller i hela processen kan 
vi säkerställa kvaliteten i 
alla led. Samtidigt är vi 
flexibla och kan erbjuda 
olika kombinations- 
möjligheter och kundan-
passningar. Vi kan utgå 
från ett vitt papper eller en 
färdig ritning. Det handlar 

om vad som passar bäst för varje enskild 
beställare, konstaterar Daniel Ericsson, som 
ser en fantastisk framtid för bolaget. 
 – Vi har bara påbörjat vår resa. Målet är 
att bli det självklara förstahandsvalet när det 
gäller att bygga flerbostadshus med volym- 
element i trä.

Daniel Ericsson, 
affärsutvecklingschef.

Christian Olsson, 
grundare 
Space M2. 

– Det känns fantastiskt att bygga bostäder där vi har den vanliga människan i fokus och samtidigt 
kunna bidra till ett nytänk som innebär en förändring av hela byggbranschen, säger Christian Olsson. 

Gibraltar Guesthouse, Chalmers Studentbostäder, Göteborg
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Trippel i framåtanda
I Vara kommun ryms cirka 800 företag i olika branscher och här finns även 900  
renodlade jordbruksföretag. En framgångsfaktor för företagsklimatet är samverkan  

– en gemensam nämnare som vi hittade i tre helt olika verksamheter. 
Text: Erik Skördåker | Foto: Marielle Stensson

Efter gymnasiet klev Henrik Darius rakt ut i 
näringslivet och startade Vara Plåtslageri.  
Under åren har sidosysslorna varit många  
– från hobbyprojekt till fastighetsförvaltning.  
Nu tar han nästa steg på entreprenörsstegen. 

– Jag har aldrig varit en sju till fyra-människa!
Det konstaterar Henrik Darius när han blickar 
tillbaka på sin yrkeskarriär. Vara Plåtslageri som 
han startade som 20-åring är nu sålt. Fokus lig-
ger i stället på företaget Solskyddsteknik, som 
säljer solskydd i fyra butiker i Vara, Trollhättan, 
Falköping och Lidköping. Sedan tidigare äger och 
förvaltar han också flera fastigheter, vilket bidrog 
till ett nyligen sjösatt projekt – en padelhall. 

– Jag hade en lokal som passade för padel helt 
enkelt. Även om man inte blir rik på det, känns 
det bra att bidra med den typen av projekt till 
kommunen.

Att hålla flera bollar i luften har underlättats 
med det täta nätverk som finns i Vara menar 
Henrik. 

– I Vara är det lätt att vara projektmänniska. Vi 
har ett fantastiskt nätverk med mycket samverkan 
och man kan alltid få hjälp, oavsett om det gäller 
lokaler eller om något ska tillverkas. 

Utmaningen som mindre kommuner möter i 
form av utflyttning finns dock även i Vara. 

– Det kräver att vi är på tå och skapar ett utbud 
som gör att yngre personer stannar, oavsett om 
det rör sig om jobb eller padel. n

Flytten till den anrika järnhandeln blev ett klipp för 
frisörsalongen Vara Fin. Nyrenoverade utrymmen 
och hundraårig charm resulterade i priset ”Årets 
stora lyft 2018”.

Vara Fin lockar kunder från både Vara och de när-
liggande kommunerna. Sedan 2018 får de håret 
klippt i en lokal som har höjt verksamheten och 
som tilldelades priset ”Årets stora lyft 2018” av 
Köpmannaföreningen. 

– När järnhandeln på Torggatan slog igen var det 

en perfekt möjlighet för oss. Nu kan vi erbjuda en 
bättre miljö för alla, med bland annat schampo-
neringsrum och större personalutrymmen, säger 
Josefin Andersson som har drivit Vara Fin i 13 år. 

Före öppningen genomfördes omfattande renove-
ringar. Samtidigt behölls lokalens charm, inte minst 
genom att bevara de över 100 år gamla trägolven. 

– Vi ville verkligen erbjuda en upplevelse för kun-
derna. Sedan är läget perfekt med många butiker 
i omgivningen. I Vara är vi väldigt duktiga på att 
rekommendera varandra och det är ett måste i en 
liten ort där kunderna ofta kommer utifrån. n

När Almi delade ut priset "Årets tillväxtbolag 
i Skaraborg", stod Tråva Produkter som mot-
tagare. Det vinnande konceptet: skräddar-
sydda stålhallar. 

Många industriverksamheter i Skaraborg drivs i 
lokaler som har byggts från grunden av Tråva  
Produkter. I snart 40 år har Tråvadsföretaget  
konstruerat och monterat stålhallar som anpassas  
i detalj till kunderna.  

– Varje projekt skräddarsys till beställarens 
produktion och arbetsmiljö. Det har varit en nyckel 
för att ruta in Tråva och vi har arbetat upp många 
återkommande kunder, säger vd:n och ägaren 
Stefan Jonsson. 

Genom åren har Tråva Produkter även utfört 
projekt i övriga Sverige. Företagets starka tillväxt 
de senaste åren är dock till stor del kopplad till 
Vararegionen. 

– Nu är det högtryck med stor efterfrågan på 
hemmaplan. Det finns många drivna företag av 
olika storlekar i kommunen, men gemensamt för 
alla är nog landsbygdsprofilen. Man har många 
goda kontakter på nära håll och jag tror att det är 
mer samverkan mellan företagen här än på många 
andra ställen. n

”I Vara är det lätt att 
vara projektmänniska”

Utrymme för nya frisyrer 

Prisade stålhallar 
från Tråvad
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www.ranaverken.seStarkast på stål.

VI SKAPAR UTRYMME 
FÖR DIN VERKSAMHET

Ranaverken är en stålbyggnadsentreprenör. Det betyder 
att vi utför hela kedjan från konstruktion, tillverkning och 
montage av en klimatskyddad byggnad i stål.

Vare sig vi åtar oss en entreprenad eller hjälper våra 
kunder med prefabricerade stommar och fackverksbalkar, 
tror vi på prestigelösa samarbeten som integrerar nytän-
kande, kvalitet och ömsesidig lönsamhet i varje projekt. 
När vi är med i ett tidigt skede skapas de bästa förutsätt-
ningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt projekt.

• FACKVERKSBALKAR
Ranaverken är Sveriges ledande tillverkare av fackverk.  
Vi strävar efter en ständig utveckling av våra produkter.
 
• STÅLBYGGNADER
Målet är alltid att skapa relationer och att vara en attraktiv 
affärspartner i ett långsiktigt samarbete inom stålbyggnad.

• STÅLSTOMMAR
Ranaverken dimensionerar, konstruerar och tillverkar 
också kompletta, funktionella stålstommar för alla behov.

FAMILJEFÖRETAGET SJU- 
DUBBLADE OMSÄTTNINGEN 

– PÅ 17 ÅR
Trots hög konkurrens är transportörtill- 
verkaren Skandia Elevator branschledande 
i Europa. En djärv framtidsvision har lett till 
att företaget gått från 30 till 220 miljoner 
i omsättning. Nu är de aktuella med den 
revolutionerande appen Grain Cloud. 

Familjeföretaget Skandia Elevator ligger i Arentorp 
utanför Vara och har ett hundratal anställda. 
Företaget, med 105 år i branschen, har traditionellt 
tillverkat maskiner för förflyttning av spannmål och 
andra granulerande material. Nu gör man branschen 
digital.
 - Jordbruket har sedan länge bra kontroll över vad 
som händer på fälten, men vid lagring av spannmål 

bryts idag kedjan och man har inte lika bra kontroll.
Vi ser därför en möjlighet att genom Grain Cloud 
kunna tillföra bättre kontroll för bonden genom ökad 
flexibilitet, insyn och förståelse kring sin spannmåls- 
anläggning, berättar vice vd Jonas Larsson.

Genom att utrusta produkterna med smarta sensorer 
och koppla dem till appen Grain Cloud ges kunden 
kontinuerlig information från sin anläggning; fuktighet, 
temperatur, hur går en viss maskin – är det dags för 
service?
  - Vi är ensamma i branschen om att erbjuda detta. 
Det kommer explodera inom de närmaste 3–5 åren.

Tack vare målmedveten utveckling har Skandia 
Elevator intagit en stark position internationellt.  

Omsättningen har sjudubblats och fortsätter att växa. 
Åttio procent av tillverkningen går på export till över 
30 länder. Trots konkurrens från lågkostnadsländer vill 
man behålla tillverkningen i Sverige.
 - På 2000-talet när vi bara hade 30 anställda och 
sade vi att vi skulle tredubbla omsättningen, då var 
det ingen som trodde på oss överhuvudtaget, säger 
Jonas Larsson.
 - Mycket handlar om att använda den kraft och 
kompetens som finns i bygden. Här på ’Slätta’ är det 
mycket entreprenörskap och driv. Många är mån-
skensbönder på fritiden, driver företag på sidan av 
– det gäller att ta tillvara den kunskapen, låta dem 
bidra till förbättringen. Det tror jag är vårt fram-
gångsrecept.

Malin Heder, produktutvecklare, 
Per Norlander, Produktutvecklingschef och 

Andreas Fransson produktutvecklare.
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Copyright © Free Vector Maps.com
Räddningstjänsten är ett område där Vara samverkar med andra kommuner.

För att upprätthålla god kvalitet på den kommunala servicen samverkar Vara kommun med fem 
andra kommuner i västra Skaraborg, nämligen Skara, Grästorp, Essunga, Lidköping och Götene. 

Samarbetet, som kallas V6, bidrar till effektivisering och nöjda kunder.
Text: Katarina Bergström | Bild: Martin Frick, Istock

SOM LITEN KOMMUN är det 
självklart att samarbeta med 
andra, på olika nivåer och inom 
olika områden, säger Varas 

kommundirektör Anna Cederqvist.
I Vara kommun bor omkring 16 000 

personer, i de sex V6-kommunerna 
sammanlagt 100 000. Exempel på 
områden där kommunerna samverkar 
är räddningstjänst, miljö- och bygglovs-
handläggning, upphandling, lönehante-
ring och IT-drift. Den senaste tiden har 
de tagit steg mot ytterligare samverkan 
genom att upphandla gemensamma 
system inom exempelvis ärende- 

hantering och bibliotekstjänster samt 
system för kärnverksamheterna.

– I dag har vi ett väl fungerande 
samarbete, där vi tar vara på kompe-
tens och kan hålla hög servicenivå till 
medborgarna, näringslivet och besök-
arna, säger Anna.

Samarbete ger fördelar
Under 2018 gick Vara kommun med i 
Göliska IT, en gemensam IT-avdelning 
som ägs av Lidköping, Skara, Vara, 
Götene, Essunga och Grästorp. För Vara 
kommun ledde det till besparingar på 
flera miljoner kronor. Nu pågår upp-
handling om ett gemensamt ekonomi-
system.

– Genom att arbeta i ett och samma 
system och utveckla gemensamma 
processer för arbetet vinner vi både 
skal- och kvalitetsfördelar, säger Anna, 
som betonar att samverkan inte handlar 
om millimeterrättvisa:

– Samverkan är inte alltid lätt, men 
det handlar om inställning och förhåll-
ningssätt. Målet är att ge god service 
till våra invånare och näringsidkare. 
Ibland kan man vara tvungen att avstå 
en fördel till förmån för någon annan. 
Men i det långa loppet är samverkan 
vårt bästa sätt att upprätthålla god 
kvalitet på servicen till alla som bor och 
verkar i regionen. Inte bara god kvalitet 
förresten, utan kanonkvalitet.

Attraktiv region
Samverkan stannar inte vid V6 och Gö-
liska IT. Inom Skaraborgs kommunal-
förbund, där Vara ingår, samverkar 15 

kommuner, med totalt 260 000 in- 
vånare, för att utveckla regionen. För-
bundet arbetar bland annat med utbild-
nings- och kompetensfrågor, infrastruk-
tur, innovation, tillväxt samt folkhälsa 
och är en plattform för kontakter med 
Västra Götalandsregionen samt såväl 
nationella som internationella sam-
arbetspartners.

”Skaraborgs kommuner har lång och 
positiv erfarenhet av att arbeta tillsam-
mans kring olika frågor där samarbetet 
gör oss starkare än vad det skulle göra 

att driva utveckling var och en för sig”, 
skrev de 15 kommunstyrelseordföran-
dena i en debattartikel tidigare i år.

– Hela Skaraborgsregionen ska vara 
attraktiv för företagare. Därför har vi 
nu startat ett projekt som syftar till 
att skapa organisation för etablerings-
samverkan. Där vi kan hjälpa varandra 
att dra nya företag till vår region med 
utgångspunkten att varje etablering 
kommer hela regionen till godo –  
oavsett vilken kommun företaget  
hamnar i, säger Anna. n

Samverkan –
en väg till framgång

» Som liten kommun är det 
självklart att samarbeta med 
andra, på olika nivåer och 
inom olika områden.
anna cederqvist

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN VARA KOMMUN

Västra Skaraborg
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Mindre stress för personalen, 
tryggare vård och bredband 
för alla. Varas digitalisering har 
medfört positiva resultat. 
Text: Vara kommun 
Bild: Martin Frick, Vara kommun

Kameror skapar trygghet för äldre och sjuka

2011 TOG POLITIKERNA i Vara ett 
strategiskt beslut om digitalisering och 
bredbandsutbyggnad. I dag har alla 
som bor på landsbygden och i tätort-
erna möjlighet att koppla upp sig med 
bredband. Inom omsorgen innebär den 
höga tillgängligheten att både äldre och 
personer med funktionsvariationer kan 
använda den digitala tekniken.

När framtidens behov av hemtjänst-
insatser ökar bör effektivare arbetssätt 
hittas, samtidigt som kvaliteten på 
utförda insatser förväntas bibehållas. 
Därför såg socialförvaltningen över 
möjligheten att utöka och utveckla 
befintliga digitala tjänster.

Under 2017 började kommunen på 
bred front införa tillsyn nattetid via 
kameror hemma hos personer som 
behövde det. Nu finns kameratekniken 
hemma hos majoriteten av brukarna 

som har nattlig tillsyn. 
Tekniken har dessu- 
tom införts på sär-
skilda boenden. 

– All kameratillsyn 
görs i samråd med 
brukaren och anhö-

riga. Kamerorna kopplas på under över-
enskomna tider nattetid, så det handlar 
absolut inte om kontinuerlig övervak-
ning. Den enskilda avgör själv när 
kameran ska vara aktiv, säger kommu-
nens IT-samordnare Bittan Börjesson.

Mindre stress
Catharina Bergqvist är ansvarig för 
införandet av kameror i hemmen. 

– Införandet av nattkameror har haft 
mycket positiva effekter för vår perso-
nal med mindre stress och färre körda 
mil. En annan fördel är att antalet fall-
olyckor har minskat, säger Catharina.

Sedan 2007 har även Vara kom-
mun nyckelfri hemtjänst som innebär 
digitala lås hos drygt 400 kunder. Kom-
munen erbjuder också GPS-teknik till 
personer med begynnande demens som 
på så sätt kan fortsätta gå promenader 
och leva i stort sätt som vanligt, vilket 
är en trygghet både för den enskilda 
och anhöriga. n

Bittan Börjesson

KAMERAN SKAPAR TRYGGHET. Britta Gruvaeus har haft sin nattkamera i snart ett år. Kameran ger 
henne trygghet och möjlighet att sova gott hela natten utan att bli väckt av hemtjänstens personal.

Sveriges mest sålda industriport
Köp direkt från tillverkaren utan mellanhänder. Vi levererar och monterar över hela Sverige

Prisexempel: 
4000 x 4000 (manuell utan glas)
13.300 SEK exkl. moms

• 7 års garanti

• Testad för 1 miljon öppningscykler

• Snabb öppningstid och hög driftsäkerhet

• 36 månaders serviceintervall

www.prido.com / tel: 0512 295 90
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Sent 1000-tal 
Den svenske kungen  
Stenkil bor i Levene. 
 
 
1266 
Birger Jarl dör  
i det som i dag är  
kyrkbyn Long. 
 
 
1669 
Sparlösastenen  
från 800-talet, en  
av Sveriges mest 
välkända runstenar, 
upptäcks.

1900 
En brand ödelägger 
ett helt kvarter i Vara. 
Tursamt nog dör in-
gen. Trähusen ersätts 
delvis med stadsmäs-
siga stenhus och 
leder till ett upprustat 
brandförsvar. 
 
 
1900 
Bryggeri Nordpolen 
öppnar på Torg- 
gatan. Namnet väljs 
för att betona att 
man säljer kylda 
drycker.  
 
 
1903 
Ett syskon till Bryg-
geri Nordpolens 
ägare öppnar The-
brödsbageriet, som 
snart byter namn till 
Conditori Nordpolen. 
Konditoriet finns kvar 
än i dag.

1866–1867 
Tåget kommer till 
Vara och stationshuset 
byggs. 
 
 
1894 
Vara blir köping. 
Samma år, den 14 
juli, får Fastebo i 
grannsocknen Önum 
finbesök av ingenjör 
Andrés första luft- 
ballongexpedition, 
som startar från 
Göteborg och landar 
tre km från järnvägs-
stationen i Vara.

1915 
Parkskolan invigs av 
biskopen. I och med 
detta får Vara realsko-
la, utöver folkskolan. 
 
 
1920 
Lantmannaskolan i 
Tumleberg flyttar till 
Vara. Skolan blir så 
småningom folkhög-
skola i egna lokaler.

1957 
Ålderdomshemmet 
Solgården byggs och 
ersätter det tidigare 
ålderdomshemmet 
från 1930. 
 
 
1968 
Högstadieskolan 
Alléskolan byggs.  
 
 
1977 
Vårdcentralen öpp-
nar, kommunens hit-
tills största investering. 
Tidigare fanns det en 
läkarcentral, men den 
bestod bara av en  
eller ett par läkare 
och en sjuksköterska.

1000–1600-tal 1800-talet Tidigt 1900-tal 1910–20 1950–70

Vara köping fyller 125 år, men Varas 
historia sträcker sig mycket längre 
tillbaka än så. Här följer några  
viktiga årtal i kommunens historia!
Text: Nella Bergström & Hanna Larsson | Foto: Vara kommun

125 ÅR I HÄNDELSERNAS CENTRUM

Conditori Nordpolen finns kvar än i dag.

Sparlösastenen 
upptäcks 1669.

Stationshuset står klart 1867.

Bryggeri Nordpolen öppnar 1900.
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1990 
Bensinmacken i  
Bitterna får huvud- 
rollen i Galenskapar-
nas ”En film om två 
bröder och en mack”. 
 
 
1993 
Första spadtaget för 
Lagmansgymnasiet i 
Torsgården tas. Tidig-
are fick eleverna åka 
till antingen Skara eller 
Lidköping för att gå i 
gymnasiet.

2003  
Konserthuset byggs.  
I dag besöker 70 000 
personer konserthuset 
varje år.  
 
 

1990-tal 2003 2005 2012–14 2019

2012 
Stationshuset blir 
totalt omarbetat  
av den tyska  
konstnären  
Katharina Grosse.  
 
 
2014 
Bensinmacken i  
Bitterna brinner  
ner.

2019 
Vara köping firar  
125 år!  Håll utkik  
efter information om  
jubileet på vara.se 

125 ÅR I HÄNDELSERNAS CENTRUM

Inspelning av tv-serien Macken. Foto: Tony Danninger.

Vara Konserthus byggs 2003.

Stationshuset får ny kostym av konstnären Katharina Grosse. Foto: Bengt Oberger/Wikimedia

Bensinmacken i Bitterna.

2005 
Vara får direkt tåg-
förbindelse till Stock-
holm med X2000. 
Tidigare var det byte 
i Herrljunga.

Vara köping fyller 125 år.



I över hundra år har vi snickrat inredningar i det lilla samhället Vedum på Västgötaslätten. 
Det kan låta som en lång tid men vi ser det bara som en början. Vi tror nämligen att vårt 

sätt att bygga inredningar på håller i minst hundra år till. Precis som ett nytt kök eller 
badrum hos dig kommer att leva genom många vardagar och fester, ögonblick och år. 

Välkommen hem till vedum.se.

Vi siktar på 100 år till.


