TA IN PÅ VÄNERSBORGS
KANSKE MEST ANRIKA
KONTORSHOTELL
På Trenova kontorshotell kan du hyra ett rum och får till gång till mötesrum
och sällskapsytor på köpet. Dessutom finns möjlighet att nätverka med
övriga hyresgäster i det gemensamt fikarummet. Bland våra redan
befintliga hyresgäster finns småföretagare och organisationer som
Batteribolaget, Cortex, Företagarna och Areal.

Lediga
lokaler
här !

LEDIGA KONTORSLOKALER
Trenova Kontorshotell

Trenova Kontorshotell (Televerkstan) , Östra Vägen 1
Östra Vägen 3, Vänersborg

Ledigt kontor
Uthyrt kontor

Ledigt kontor
Uthyrt kontor

12 m2
12 m2

= Lediga kontorslokaler
17 m

2

= Uthyrda kontorslokaler

7 m2

19 m2
19 m2

18 m2

12 m2

11 m2

13 m2

12 m2
12 m2
18 m2
18 m2
23 m2
23 m2

18 m2

12 m2

11 m2

13 m2

Östra Vägen

TÄNDSTICKSFABRIKEN

Kungsgatan

Kontorslokaler

På Trenova Företagspark sätter vi en ära i att vara flexibla
och har flera lokaler som kan anpassas helt efter våra
hyresgästers önskemål. Idag har flera lokala företag och
organisationer såväl som en och annan internationell aktörer
valt att etablera sina verksamheter hos oss. Men än finns
utrymme och möjligheter för fler affärsverksamheter som vill
vara med och bidra till vårt breda utbud.
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DISPONENTVILLAN
Kontorslokaler

Södergatan
= Här finns lediga kontorslokaler
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TÄNDSTICKSFABRIKEN, HUS B
MAGASINET
Kontorslokaler

Kontorslokaler

TÄNDSTICKSFABRIKEN, HUS A
Kontorslokaler

KVARTERET
TRENOVA

TRENOVA –
ETT KVARTER FYLLT MED
VÄNERSBORGSHISTORIA
Vårt område har en innehållsrik och lång historia som de gamla fina
tegelfasaderna i klassisk fabriksarkitektur vittnar om. Här har det en gång
i tiden funnits både tändsticks- och skofabrik. Under många år hade också
Televerket och senare Telia sin verksamhet här. Och som riktmärke för
området reser sig stadens gamla vattentorn från 1882. Idag sjuder Trenova
med nytt liv och huserar många moderna arbetsplatser.

Tändsticksfabriken
På tiden då det begav sig, kring 1930,
tillverkades 1,6 miljoner tändsticksaskar
om dagen här i Vänersborg.
Tändstickstillverkning var minst sagt
en brandfarlig industri och fabriken
brann inte mindre än fyra gånger. Och i
efterverkningarna av Kreugerkraschen
lades fabriken ner 1932.

Televerkstan
Televerket startade sin verkstad i
Vänersborg 1940. Verksamheten
hade sitt ursprung i den verkstad som
televerket hade startat under 1890-talet
i Stockholm och som 1913 flyttade till
Nynäshamn. Vid starten i Vänersborg
fanns endast 4 anställda, samtliga
kvinnor. Men företaget, som senare bytte
namn till Telia, expanderade kraftigt
både vad gällde personal och lokaler.
I Telias informationsmaterial från 1970
går att läsa att det i Vänersborg detta
år fanns 960 anställda i verkstaden
och 110 hemarbetare. Verksamheten i
Vänersborg lades ner 1993.

HÖR AV DIG
TILL MIG!
Karolin Olsson
Utveckling- och etableringsfrågor
karolin.olsson@trenova.se
0793-41 03 06

