
VÄLKOMMEN  
TILL VÄNERSBORGS 
BÄSTA LÄGE



EN STAD  
SOM VÄXER
Vänersborg är vackert belägen i västra Sverige, precis intill 
Vänerns kant. Kommunen har under de senaste åtta åren ökat 
med 2 000 personer. Här bor cirka 40 000 invånare. Och vi blir 
bara fler och fler. Nya bostäder byggs och nya områden växer 
fram. Som exempel kan nämnas Holmängs Hage – en helt ny 
stadsdel som ger plats för 700 nya hem.



NÄRA TILL ALLT
Trenova är Vänersborgs nya mötesplats med perfekt placering, 
mitt i centrala stan. Grannar som Systembolaget och Willys, gör 
gallerian till en naturlig träffpunkt. Vi finns där människor bor. 

Närheten till allt och goda kommunikationer gör oss till ett hållbart 
alternativ när fler och fler vill minska sitt bilkörande – en stor fördel 
gentemot köpcentrum längre bort. Hit kan man cykla eller gå.  
Eller så tar man någon av bussarna som stannar alldeles utanför. 



NYTTA, NÖJE  
OCH SHOPPING
Trenova huserar en stor variation av butiker, restauranger,  
aktiviteter och upplevelser - en bra mix som garanterar många 
besökare i olika åldrar. Här finns, förutom Systembolaget och 
Willys, också ett apotek, ett träningscenter, en zoobutik och en 
toppmodern bowlinglounge. Dessutom har vi tre restauranger,  
Le Croissant, Winnies Kitchen ń  Comfort och den norska kedjan 
Pizzabakeren. Men här finns utrymme och möjligheter för fler  
affärsverksamheter, som vill bidra till vårt breda utbud.
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Sedan sex år tillbaka finns Willys på området  
med 15 000 betalande kunder i veckan och många 

fler besökare. Tillsammans med Systembolaget 
genererar livsmedelsbutiken ett stort flöde av 

människor till Trenova. 
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Möjlighet att dela upp 
och disponera delar av 
större affärsytor finns 

naturligtvis. Fråga oss!

Gallerian Plan 1 Gallerian Plan 2

Trenova erbjuder:  
Hyresnivå och inflyttning sker efter 
överenskommelse. Trenova ligger 
nära annan volymhandel som ked-
jorna Karl Hedin, Elon, Jem & Fix och 
Mekonomen. 

Bilden visar inte alla kringutrymmen och lagerlokaler. 
Kontakta oss så berättar vi mer om varje affärsyta.

Ledig yta
522 m2

ETABLERA  
DIG I GOTT  
SÄLLSKAP
Trenova - Nytta, nöje & shopping ligger längs med huvudleden Östra vägen, som varje 
vardagsdygn trafikeras av 10 000 fordon. Den anslutande Regementsgatan trafikeras 
av drygt 8 000 fordon per dygn. Här finns bra parkeringsmöjligheter och det är lätt och 
enkelt att stanna till. Dessutom stannar bussen alldeles utanför dörren. 

Vill du ingå i Vänersborgs nya handelsplats? Här finns flera attraktiva ytor  
som är öppna mot sköna inomhusstråk. Lokalerna färdigställs i samråd  
med dig och enligt dina affärsbehov. Välj din favoritplats och flytta in! 



MARKNADSFÖRING 
OCH EVENEMANG
Ambitionen är att ständigt utveckla och stärka Trenova  
– Nytta, Nöje & Shopping. Därför arbetar vi aktivt med event 
och marknadsföring i sociala medier. Med samordnade 
aktiviteter, inbjudande atmosfär, variationsrik shopping och 
mysiga restauranger skapar vi tillsammans en handelsplats 
full av liv och rörelse.



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.

TRENOVA –  
EN RIK HISTORIA
Området har en innehållsrik och lång historia. Här har det en 
gång i tiden funnits både tändsticks- och skofabrik. Under 
många år hade Televerket och senare Teli sin verksamhet 
här. Spår från denna tiden finns kvar i form av gamla fina 
tegelfasader i klassisk fabriksarkitektur. 

Här finns också stadens gamla vattentorn från 1882. Idag 
huserar byggnaderna många arbetsplatser och området 
sjuder på nytt av liv.



Karolin Olsson
Utveckling- och etableringsfrågor
karolin.olsson@trenova.se
0793-41 03 06

HÖR AV DIG  
TILL MIG!


