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Verksamhetsberättelse 2021 
Styrelsen arbetar utifrån föreningens vision som lyder;  

”Brålanda, ett samhälle med framåtanda, framtidstro och god livsmiljö 
för medborgare och företag” 

Tillsammans verkar vi för att skapa och utveckla en attraktiv bygd  
för företagande, boende, jobb och fritid. 

Brålanda Företagarförening arbetar och samverkar tillsammans med många olika partners bland 
företag, privatpersoner, organisationer, 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 representerade i Vänersborgs Kommuns näringslivsråd, Forum 
Vänersborg, Stiftelsen Brålanda Stationshus samt som adjungerad i föreningen Jul i Brålanda  

Även under verksamhetsåret 2021 har Covid-19 givetvis påverkat oss som förening men framför allt 
våra medlemmar på olika sätt, både positivt och negativt. Vi har försökt att stötta på olika sätt, dels 
att vara ett samtalsstöd men också försökt sprida information som kommer från kommunala, 
regionala och nationella insatser  och stöd. 

Föreningens verksamhet, ett axplock  
Företagarföreningen ingår i Vänersborgs kommuns näringslivsråd där vi representeras både av 
ordförande och vice ordföranden tillsammans med andra aktörer,  kommunalråden, kommunchef 
och beslutande tjänstemän från kommunen.   
En av näringslivsutvecklarna är adjungerad vid föreningens styrelsemöten vilket ökar närheten 
mellan kommunen och företagarna.  

Föreningen och företag har medverkat i kommunens arbete om att ta fram nytt platsvarumärke, 
både i att svara på enkäter, intervjuer och medverkat vid avstämningsmöten. 

Vi har medverkat i FORUM Vänersborgs satsning för ett gemensamt presentkort. Det resulterade att 
flera butiker och företag medverkade i bygden och som då kunde ta emot dessa presentkort.  

Arbetsgrupperna tillsammans med styrelsen har verkat för – ett axplock  

Kommunikation och information 

 Föreningens hemsida synliggör aktiviteter samt föreningens medlemsföretag därtill gjort 
trevliga presentationer om nya medlemmar. Via Facebook och mail har vi spridit viktigt och 
allmän information som föreningen ansett vara viktiga för medlemmarna.  

Temadagar  

 Under verksamhetsåret har vi kunnat arrangera Temadagarna under oktober, november och 
december. De teman som varit är loppisrunda, Barnens dag samt tomtetåget och 
julmarknaden. Övriga temadagar har vi fått avstyra pga Covid-19.  Föreningen samverkar 
med Brålanda Galleria ekonomiska förening, biblioteket, föreningar, företagare samt 
privatpersoner. 

Brålanda Skola och sommarjobbsatsningen   

 Under året har Vänersborgs Kommun medverkat i projektet Ung Drive där vi har varit en 
part.  
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Infrastruktur  

 Tåghållplats 
Tåghållplats senast 2028 är beslutad av Västra Götalands län. För att detta ska hända i tid har 
infrastrukturgruppen tagit på sig att bevaka att arbetet utförs och går framåt. Detta har 
inneburit flertalet möten och dialoger. Vi känner att tåghållplatsen kommer allt närmare, 
dock är det viktigt att ha fortsatt god dialog och fortsatt förankringsarbete med både 
tjänstemän och politiker samt medborgare i bygden.   

 Tåginfrastruktur i Dalsland  
Vi är representerad i föreningen ”Ett Dalsland på Spåret”. Denna förening har till syfte att få 
alla grupper och kommuner i Dalsland att dra åt samma håll när det gäller tåginfrastruktur, 
t.ex. att utveckla tågtrafik till Oslo igenom Dalsland.  

 ÅVS E 45   
Arbetsgruppen har fört dialog med olika parter och bevakat processen med Trafikverket som 
i sin tur har lämnat in förslaget till regering och riksdag för prioritering/finansiering. 
prioritering. 

 Påverkan på GC-vägar, hållplats och gatu- och väghållaransvar 
Vi har fört dialog med kommunen som i sin tur har påpekat till Trafikverket om vikten av att 
prioritera GC-väg utmed Stenhammarsvägen. Vi har också uppmärksammat Västtrafik om 
dålig belysning på pendelparkeringen vid E45, vilket under året blivit åtgärdat. 

 FÖP (Fördjupad översiktsplan)  
Vi har under året haft möten med kommunens tjänstemän kring FÖP-arbetet. Arbetet syftar 
till att planlägga gator, vägar, trafikflöden, pendelparkering, resecentrum och GC-vägar (Gång 
och cykelvägar). Ett samråd med medborgarna planeras till försommaren 2022. 

 Detaljplan Källeberg 
Detaljplanen Källeberg är nu godkänd, den vann laga kraft under hösten 2021!  

Besöksnäring 

 Föreningen är medlem i Visit Trollhättan/Vänersborg  
 Aktiviteter i Brålanda marknadsförs via Visits kanaler och turistinformation 
 Representant från föreningen har medverkat vid Visit Trollhättan/Vänersborgs medlemsträff 

Hållbarhetsveckan, Vänersborgs Kommun 

Föreningen arrangerade olika aktiviteter insatser under hållbarhetsveckan såsom; 

 Tisdagsaktivitet  tillsammans med medlemsföretag där företag öppnade upp sin verksamhet 
för att informera om sitt arbete kring miljö. Föreningen visade informerade om verksamhet 
samt vad som är på gång kring infrastruktur och detaljplan Källeberg.  

 Under en helg fanns styrelsen samt infrastruktursgruppen på plats och informerade om vad 
som är på gång både i när och i framtid.  
 

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, utan Tillsammans med Er gör vi detta möjligt! 
Varmt Tack! 
Utan Er och allas engagemang vore det inte möjligt – en riktig laginsats!  

 

På uppdrag av styrelsen  

Christina Milén Jacobsson  
Ordförande  


