Det här är vi – Brålanda Företagarförening
Tillsammans verkar vi för att skapa och utveckla en attraktiv bygd för
företagande, boende, jobb och fritid.
Vår vision är;

”Brålanda, ett samhälle med framåtanda, framtidstro och god
livsmiljö för medborgare och företag”
Med vår vision känns det extra bra att vi fortsätter arbeta efter
våra ledord ”Företag i samverkan” och ”Brålandaandan”.
Brålanda Företagarförening arbetar och samverkar tillsammans med många olika partners bland
företag, privatpersoner, organisationer, trossamfund, föreningar och med Vänersborgs kommun.
Genom arbetet i olika arbetsgrupper och styrelser finns vi med och kan lyfta frågor och idéer som är
viktiga för vår bygds utveckling.
Styrelsens ledamöter finns också representerade i Vänersborgs Kommuns näringslivsråd, Forum
Vänersborg, Stiftelsen Brålanda Stationshus samt som adjungerad i föreningen Jul i Brålanda.
Styrelsen samt föreningens engagerade arbetsgrupper arbetar
aktivt med frågor inom flera aktuella områden, som är;
påverkansarbete inom ämnet bättre infrastruktur och där driver vi
omfattande frågor som att få till Tåghållplats, påverkan och
remissförande kring ÅVS(åtgärdsvalsstudie) E 45.
Ytterligare driver vi påverkansarbete för bättre gång och cykelväg,
hållplats och gatu- och väghållaransvar, detaljplan och FÖP (Fördjupad översiktsplan) Källeberg, där
nu detaljplanen för Källeberg har fått laga kraft. Detta möjliggör att Brålanda kan växa.
Medverkat i BRÅ – Brottsförebyggande rådets arbete och om att göra säkrare och tryggare miljö med
trygghetsvandringar och arrangerat öppna möten för att få in många förslag till förbättringar i
bygden.
För att stimulera besöksnäringen arrangerar vi bla
tillsammans med Brålanda Galleria ek förening varje
månad olika temadagar som är ett uppskattat inslag
som lockar besökare från när och fjärran (loppisrunda,
motordag, rosrundan, konstrundan, författardag mfl)
Vi ansvarar för Bygdefesten samt arrangerar andra
aktiviteter som ökar besöksnäringen.
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För barn och ungdomar arbetar vi med sommarjobbsatsningen för 9:e klassare, medverkat i
Framtidsfrön, delfinansierat material till skolan, medverkar i Ung Drive.
Vi har drivit förstudier som Förstudie Växtkraft över fjället tillsammans med Högsäter för ökat
samarbete mellan olika orter samt drivit förstudien för att undersöka möjligheterna om att starta ett
Grönt Kluster på Nuntorp. Vi har även varit delaktiga i Biogas Brålanda med informationsspridning
och prova på aktiviteter.
Glädjande har flera uppskattat vårt arbete och föreningen har blivit tilldelade
Dalslandsmedaljen, vunnit pris i nationella tävlingen 250 möjligheter, fått Miljöpartiets
miljöpris samt stipendier från Sparbankstiftelsen Väst för våra olika insatsarbeten.
Vi är optimistiska och verkar för ett samhälle med framåtanda, skapar framtidstro och påverkan för
en god livsmiljö. Detta är inget vi kan göra själva, Tillsammans med Dig gör vi det möjligt!
Vill du veta mer, kontakta
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Kicki/Christina Milén Jacobsson, Topfloor Industrigolv
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Maritha Westlund, Media Emporia

070-82 313 96
070-620 21 21
070-966 65 81
0761-70 73 75
0705-18 57 94
0761-70 73 75
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Följ oss gärna på Facebook
Vad händer i föreningen, aktiviteter, företagsinriktat; ”Brålanda Företagarförening”
Allmänt vad som händer i Brålandabygden, ”Brålanda i samverkan”

Vill Du få kontakt eller söker olika tjänster som förenings medlemmar erbjuder
eller vill få Information om föreningen, besök gärna föreningens hemsida
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