Inledning
Vi är två ungdomar som har sommarjobbat för kommunen med Agenda 21
och folkhälsofrågor. Då vi själva tycker att det händer för lite
ungdomsevenemang i Vänersborg, så valde vi som projektarbete att ta reda
på vad ungdomar vill ha för aktiviteter i kommunen. Och utifrån det resultatet
har vi nu tagit eget initiativ till att något ska ske.

Vänersborgskalaset
Vi har arbetat fram en plan för ett evenemang som vi kallar
"Vänersborgskalaset" och vi hade tänkt oss att evenemanget skulle vara i
Arenan, den 3:e november. November har vi tänkt oss eftersom det inte
händer så mycket på hösten för ungdomar. Vi har Sommarscen och School’s
out på sommaren, Lussebandyn på vintern och Kultur på våren. Men vad har
vi på hösten? Inte mycket. Men nu kan vi få Vänersborgskalaset!
Det kommer vara ett evenemang för ungdomar mellan 13‐19 år. Vi har tänkt
att det ska pågå mellan klockan 19‐01 och det ska vara ett inträde på 50
kronor.

Hälsa och miljö
Då två av kommunens drogförebyggande mål är förhöjd alkoholdebut och att
skapa fler drogfria mötesplatser i kommunen så vill vi självklart att
Vänersborgskalaset ska vara ett drogfritt evenemang. Vi vill också skapa ett
socialt evenemang där ungdomar kan knyta nya kontakter och på sätt göra
Vänersborg till en attraktiv stad för ungdomar.
Vi vill också informera ungdomarna om miljö‐ och klimatfrågor vilket också är
ett av kommunens miljömål att ”ständigt öka kunskaperna om kretslopp och
resursfrågor hos kommunens invånare” (15.2). Vi vill också göra Vänersborgs
ungdomar mer uppmärksammade på Fairtrade genom att ha fairtrade varor i
caféet på evenemanget (Fairtrade är en oberoende produktmärkning som och
skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer). Men alla
varor i caféet kan inte vara Fairtrade då går vi in med ett miljötänk och köper
resterande varor antingen närproducerat eller KRAV och informerar om detta
på plats. Vi ska försöka få sponsring av Leader Göta Älv för att kunna använda
biogasbussar till ungdomar på landsbygden. På så sätt ökar vi möjligheterna
för fler ungdomar att komma på evenemanget samt att vi bidrar med ett
miljötänk under Vänersborgskalaset. Vi ska även försöka få evenemanget
miljödiplomerat enligt kriterierna för Håll Sverige Rent. En märkning som går
ut på 40 kriterier som vi ska försöka jobba mot. Om du vill veta mer om Håll
Sverige Rent kan du gå in på www.hsr.se

Undersökning
Vi har gjort en enkät bland ungdomar mellan 13‐19 år som vi hittade på stan
en vanlig dag. Det var totalt 34 personer som svarade. I enkäten frågade vi om
ungdomarna skulle vilja komma på ett drogfritt ungdomsevenemang och i så
fall om de kunde ge förslag på aktiviteter. Alla tillfrågade ungdomar svarade
att de ville komma på evenemanget. Utifrån svaren har vi jobbat fram ett
förslag på hur "Vänersborgskalaset" skulle kunna vara utformat och vilka
artister vi skulle kunna ta dit.

Musik/Konserter
Förslagen från enkäten visade att ha lokala band med olika genrer på
evenemanget skulle dra olika sorters ungdomar. De lokala banden som
ungdomarna i Vänersborgs kommun vill ha är:
•
•
•
•
•
•

Facial Expressions
ARG
Rabbit Bizarre
Cofee Breakers
BMG
Matte och Empa

Vi tror även att om man marknadsför evenemanget med en känd artist så
lockar man fler ungdomar att komma, mest för att det är bra musik, men
också för att en känd artist lättare startar en ”kompisvåg”. Förslag som kom
fram genom enkäten på stora artister är:
•
•
•
•
•

Ken Ring
Petter
Lorentz & M. Sakarias
Maskinen
Adam Tensta

Disco
Vi tänker oss att Vänersborgskalaset inte bara ska innehålla
musikuppträdande utan också disco, vilket är populärt bland Vänersborgs
ungdomar, 76 % av de tillfrågade i enkäten ville ha det.

Dansuppträdande
Något som kommunen kan dra nytta vid ett sådant här evenemang är
medborgarskolan där de erbjuder många danskurser. Man skulle kunna fråga
några ungdomsgrupper från medborgarskolan om de kan uppträda på
”Vänersborgskalaset” och på så sätt når vi ännu fler ungdomar. Något vi

föreslår är att man tar dit grupper som dansar street och hip‐hop, de danserna
är de som ungdomar i störst utsträckning gillar.

Tävlingar
Vi skulle kunna anordna tävlingar, tillexempel en där man lottar ut vinster på
numren på biljetterna, det kan locka väldigt mycket. Man skulle kunna ta dit
affärer som ungdomar handlar mycket ifrån t.ex. Junkyard och som får ha att
litet stånd där de har någon tävling där man t.ex. kan vinna en tröja. Detta är
en liten sak men lockar väldigt mycket.

Kostnader
Kostnader vi väntar oss:

•
•
•
•
•
•
•

Lokal
Marknadsföring
Ljus, ljud & DJ
Artist
Funktionärströjor
Festivalarmband
Väktare

Samarbete
Vi kommer att samarbeta med Fairtrade styrgrupp i Vänersborg. Vi vill göra
ungdomarna mer uppmärksammade om Fairtrade.
Man kan även fråga en mataffär om de kan sponsra med mat till alla
funktionärer, då det är ett måste för att kunna ha funktionärer.

Kontakter
Sara Gunnarson – Drogförebyggare – Kan hjälpa till med t.ex. alkoholtestning.
Christer Glännestrand – Ungdomsrådet – Kan hjälpa till med planering,
genomförande, anlita väktare, skaffa funktionärer och söka tillstånd t.ex. hos
polisen.
Håkan Westergren – Fältare – För att bibehålla en god stämning vid
evenemanget.
Annelie Fredriksson – Energi‐ och klimatrådgivare samt arbetar med Fairtrade

Bidrag
På nedanstående hemsidor kan man söka pengar till olika aktiviteter och
evenemang:
http://www.leadergotaalv.se/: Här kan man söka sponsring för ungdomar på
landsbygden. Vi söker här för att få tillgång till bussar som kan skjutsa in
ungdomar från landsbygden.
http://www.vgregion.se: Ett kulturbidrag som man kan söka för allt som
involverar kulturevenemang.
http://www.kulturungdom.se/: Kultur Ungdom är en ideell förening verksam
inom Västra Götalandsregionen där ungdomar kan söka bidrag till olika
kulturevenemang. Innan man söker måste man dock vara medlem på deras
hemsida.
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