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SKANDINAVIENS DEMOGRAFISKA MITTPUNKT ÄR FUNNEN
Skandinaviens demografiska mittpunkt ligger i det område som kallas Position Väst – tillväxtzonen
mellan Göteborg och Oslo. Mer exakt i Vänern strax utanför Mellerud i Västra Götaland.
-

Det innebär att Mellerud är den plats där man har kortast avstånd till och från alla i Sverige,
Norge och Danmark fågelvägen, säger Tommy W Johansson (s), kommunstyrelsens ordförande
i Mellerud.

Strax söder om den demografiska mittpunkten finns Trestad Center (Trestad = Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg). Där möter Europavägarna E44, E45 och E6 järnvägen som går från Göteborgs
Hamn, Nordens största hamn med oceangående trafik. Ett läge som attraherar logistikbranschen.
-

En av Europas största klädkedjor Varner Gruppen, med bland annat Dressman och Cubus, bygger
nu sitt 53 000 m2 stora nordiska centrallager i Vänersborg. Det kommer att ge värdefulla arbetstillfällen, säger Marie Dahlin (s), kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.

-

Vårt läge i Skandinavien, tillsammans med vårt industriella kunnande, är givetvis en styrka,
konstaterar Paul Åkerlund (s), kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, som också ser det nya
dubbelspåret och motorvägen till Göteborg som en stor fördel.

Kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla, Ingemar Samuelsson (s), lyfter fram värdet för invånarna:
-

Det stärker naturligtvis våra företagare och andra invånare att veta att man bor och verkar i en
alltmer intressant tillväxtzon, säger Samuelsson.

Beräkning gjord av Västra Götalandsregionens analytiker
VGR:s regionutvecklingssekretariat gjorde uträkningen på uppdrag av Ann Palmnäs, projektledare på
Omställningskontoret och ansvarig för Position Väst, där 18 västsvenska kommuner har en gemensam företagsetableringsservice.
-

Vi som arbetar med företagsetableringar ser en ökning av förfrågningar från logistik- och ehandelslager. De vill ha kostnadseffektiva transporter till marknaden och har naturligtvis räknat
ut Skandinaviens demografiska mittpunkt långt före oss! avslutar Ann Palmnäs.

Fakta: I Position Väst samarbetar Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lilla Edet, Lysekil,
Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Vänersborg och Åmål.
Även Plantagen, New Wave, Stor-el och Whirlpool har nordiska centrallager i regionen. Benders och IKEA
etablerade sig nyligen. Här finns ett flertal företag specialiserade på frakt, logistik och tullhantering, liksom
logistik- och e-handelsutbildningar. Den demografiska mittpunkten är framtagen av Karin Althoff, analytiker på
Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Underlag: Eurostat 2011. Danmark exkl. Grönland.
För ytterligare information, kontakta gärna:

Paul Åkerlund, 070-554 44 56. Ordförande i Omställningskontorets styrgrupp och KSO i Trollhättan
Marie Dahlin, 0736-618 305. KSO i Vänersborg
Tommy W Johansson, 070-988 51 23. KSO i Mellerud
Ingemar Samuelsson, 0522-696000. KSO i Uddevalla (semester v 10).
Ann Palmnäs, 0701-64 94 98. Projektledare Omställningskontoret och ansvarig Position Väst
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