VÄNERSBORG
KOMMUNGUIDE 2020/2021

vänersborg.kommunguide.se

Skorstensfejarmästare
i kommunen
Norra Älvsborgs Sotaren AB har avtal
med Vänersborgs kommun att sköta
sotning och brandskyddskontroll.
Vi utför även rensning av ventilation
i villor samt hyreshus m.m. samt
besiktningar av eldstäder och
rökkanaler.
I samband med brandskyddskontrollen
så tittar vi på att det finns brandvarnare
i husen och att de är rätt placerade.
Skorstensfejarmästare Tony Nylander
Tfn. 070-511 21 71
info@nasotaren.se

Bostadsrätter
i Korseberg,
Vänersborg
Intresset av att köpa nyproduktion i Korseberg
är stort. Anledningarna är många, men just
närheten till natur och vatten gör det väldigt
speciellt. Här finns alla möjligheter att ta tillvara
livets alla guldstunder. Och ge vardagen en ny
dimension. I vår kommande etapp planerar vi för
lägenheter från 1–5 rum och kök. Välkommen
till en sjönära verklighet.
Läs mer och anmäl intresse på

www.riksbyggen.se/korsebergfjard

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen
du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.
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Förändringens år
Året 2020 ser inte ut att bli likt något annat år. Förra året firade vi Vänersborg
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I år startar vi på ett helt annat sätt. Först var allt som vanligt men sen kom
Corona och Covid-19 och förändrade vår värld väldigt snabbt. Vi satte kommunen i stabsläge, arrangemang har ställts in och företagare går på knäna.
Våra äldreboenden har besöksförbud och människor uppmanas att hålla sig
på distans från andra.
Hur ska vi hantera detta? Kan det föra något gott med sig? Jag tror det på lång
sikt. Vi människor lär oss nya sätt. Våra nya vanor är förhoppningsvis mer
hållbara i längden och då tänker jag inte på hamstring av mat eller toarullar
utan på att många fler pendlar mindre pga jobb hemifrån och använder web
möten mer. Vi uppskattar vårdpersonal om möjligt ännu mer än tidigare och
förstår att vi måste hjälpa varandra.
Jag ser många fina exempel på folk som helt ideellt hjälper andra med att handla, stöttar vid läxläsning och går ut med hunden för någon som är sjuk. Låt
oss fortsätta med det!
Vi behöver tänka hållbart och långsiktigt och gynna våra lokala företag och
turistmål. Allt är inte grönare på andra sidan. Vi har exempelvis ett fantastiskt
område Halle- och Hunneberg som man kan utforska. Ta med familjen dit och
övernatta i ett vindskydd, ta ett dopp i en sjö samt gå en promenad i skogen
och njut av livet. Det är både billigt, roligt, nyttigt och hållbart. Glöm inte att
lämna platsen renare än när du kom.
Tänk också på våra fantastiska föreningar. Stötta dem i dessa tider med extra
hjälp, eller skänk en gåva. Många har viktiga arrangemang som nu tvingas
stängas ner. Lopp, tävlingar, cuper och läger. Dessa är inte bara roliga att delta
på utan oftast också en viktig inkomstkälla för föreningarna.
Jag hoppas att vi går stärkta ur denna kris även om det ser ut att bli mycket tufft,
inte minst ekonomiskt, och att vi tillsammans hittar de små glädjeämnena i
livet som är så viktiga. Ta hand om varandra och även om vi just nu ska undvika
att kramas och ta i hand så finns det andra sätt att visa sin vänskap på. Skicka
brev, använd videosamtal och ta en promenad utomhus om ni kan.
Annalena Levin
Kommunfullmäktiges ordförande
annalena.levin@vanersborg.se
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En ny kretsloppspark för framtiden

Den nya kretsloppsparken har öppna ytor och många fler containrar än tidigare, något som besökaren Lennart Backlund uppskattar.

I början av 2020 flyttade vi återvinningscentralen till
Torpa och uppgraderade den till kretsloppspark.
Den gamla återvinningscentralen på Holmängen var sliten,
köerna var inte sällan långa och den låg i ett läge där det var
omöjligt att utvidga.
Därför har kommunen byggt en helt ny anläggning på Torpaområdet. Den ska klara av att ta emot vänersborgarna
vid de 40 000 tillfällen per år som de lämnar avfall.
- Besöken lär bli ännu fler i framtiden och det klarar den
här anläggningen av. Vår personal får en bättre arbetsmiljö
och för besökarna blir det kortare köer och smidigare hantering, säger renhållningschef Lars Jensen.
Att antalet containrar har ökat från 12 till 30 är siffror som
visar på höjningen i kapacitet.
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Varför heter det kretsloppspark?
- Sommaren 2020, när husen är färdiga, ska vi komplettera anläggningen med en plats för återbruk. I stället för
att slänga treåringens fullt fungerande cykel kan man efter
sommaren lämna den vid anläggningen, berättar Jensen.
Kretsloppsparken samarbetar med Röda Korset, som tar
emot grejerna och säljer dem vidare via sina kanaler. Ett
riktigt återbruk där inte saker slängs i onödan. Bra för miljön!
Adressen till Torpa Kretsloppspark är Tegelbruksvägen 15.
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Kommunen stärker arbetet med
Agenda 2030 och de globala målen
Vänersborgs kommun är en av 146 kommuner och regioner som deltar i projektet
Glokala Sverige.
Glokala Sverige är ett utbildnings- och
kommunikationsprojekt som drivs av
Svenska FN-förbundet och SKR (Sveriges
kommuner och regioner), med stöd av Sida.
Projektet syftar till att öka kunskap och
engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.
FN antog 2015 en ny utvecklingsagenda
- Agenda 2030. Den innehåller 17 globala
mål för hållbar utveckling som syftar till att
utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna och skapa fredliga och trygga samhällen.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling – miljömässiga, sociala och ekonomiska - var en viktig utgångspunkt när de globala målen togs fram. Alla tre dimensioner
behövs och är lika viktiga för att uppnå en
hållbar, inkluderande och rättvis utveckling
för alla.

Hållbart och inkluderande
– Genom att ingå i Glokala Sverige stärker
vi vårt arbete att uppnå ett hållbart och
inkluderande samhälle och därigenom också Vänersborgs kommuns vision ”Attraktiv
och hållbar i alla delar, hela livet”. Vi får
ett bra stöd för att arbeta konkret med de
globala målen på lokal nivå och inkludera
de tre dimensionerna av hållbar utveckling,
säger Benny Augustsson, kommunalråd.

Öxnered och Blåsut förskolor har ett utbyte med Alpha Omega förskola i Omaruru
Namibia. Arbetet är kopplat till Agenda 2030 b.la. mål 10 och 17. Barnen i
Omaruru visar stolt upp sina vänskapsarmband som barnen i Vänersborg har
pärlat till dem. Sen pärlar barnen i Omaruru vänskapsarmband till våra barn.
Ett härligt sätt att knyta vänskap!

– Genom Glokala Sverige kommer vi också
att ingå i ett värdefullt nätverk av övriga
kommuner och regioner som arbetar med
Agenda 2030 och de globala målen och kan
på så vis få inspiration och erfarenhetsutbyte i arbetet. Målet är att det ska skapa
bättre förutsättningar och möjligheter
för våra invånare. Agenda 2030 ska vara
utgångspunkt i kommunens styrning och
vägledande i planerings- och utvecklingsarbete. På så sätt skapas förutsättningar för att
hållbarhetsarbetet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs långsiktigt,

Vad kan man själv göra för att bidra till att uppnå de globala
målen? Man kan ställa sig följande frågor:

Vänersborgs kommun kommer, som en av
deltagarna i Glokala Sverige, att få ta del av
utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitalt material.

Läs mer: www.fn.se/glokalasverige

1. Det jag gör, påverkar det globalt?
2. Det jag gör, hur påverkar det andra människors liv?
3. Det jag gör, vad ger det för konsekvenser för ekonomi, miljö och
social hållbarhet?
4. Hur reser jag? Vad äter jag? Vad köper jag för kläder och prylar?
5. Är det rimligt att jag har en mycket högre levnadsstandard än
många andra i världen?
6. Vad kan jag göra för att bidra till att uppnå de globala målen?
Kontaktperson:
Boel Carlsson, miljöstrateg, tel 0521-72 24 09.
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Alkohol- och tobakskonsumtionen bland
ungdomar minskar

Sara har utsetts till landets bästa drogförebyggare.

Årets ambassadörer Nike Prins och Lukas Forsström visar att
det går att nå resultat utan dopning. Foto: Jerry Lövberg

Ungdomarna i Vänersborgs kommun använder allt mindre
alkohol och tobak.
Den senaste drogvaneundersökningen visar att kommunens
förebyggande arbete har gett resultat, alkohol- och tobakskonsumtionen minskar bland kommunens ungdomar.

- Att arbeta in ett långsiktigt förebyggande arbete där samsyn finns i personalgruppen samt att stärka och utveckla
det ANDTS-förebyggande arbetet med riktlinjer och rutiner när det gäller upptäckt av elever som använder droger
är en viktig del inom det drogförebyggande arbetet.

- Ett långsiktigt och genomtänkt strategiskt drogförebyggande arbete i Vänersborg under många år har gett resultat inom flera områden, säger Sara Gunnarsson Forsberg,
kommunens drogförebyggande samordnare.

Vid så kallade riskhelger, då det är större risk att ungdomar
använder alkohol, kanske till och med dricker för första
gången, har Sara skapat nya traditioner.

Finns mer att göra
Ändå upplever hon att det finns mycket kvar att göra inom
exempelvis narkotikaområdet.
- Den mer liberala inställningen till framför allt cannabisanvändning är något som vi måste fortsätta att arbeta med
bland kommunens ungdomar, poängterar Sara.
De senaste fyra åren har hon genomfört DrogSmart på
gymnasiet. DrogSmart är ett undervisningsmaterial om
cannabis och syftet är att erbjuda eleverna i åk 1 på gymnasiet en utbildning.
Målet är att eleverna ska få en ökad kunskap om cannabis
och dess konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
De ska även få ett mer kritiskt förhållningssätt till cannabis
samt att stärka elevernas argument i att säga nej till cannabis.

Nya traditioner vid riskhelger
Under hösten 2019 har en satsning gjorts för att höja kompetensen bland personal på kommunens högstadieskolor,
detta för att personalen ska få samma grundkunskaper i
ämnena, ANDTS.
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Schools Out vid skolavslutningen och studenten samt Lussebandyn är sådana exempel. Hon jobbar även med positiva förebilder, där lokala idrottsprofiler deltar som ambassadörer i kampanjer mot langning.
I kampen mot dopning samarbetar Sara kontinuerligt med
de större gymmen i kommunen under parollen 100 % Ren
Hårdträning.

Hyllad flera gånger
Saras framgångsrika arbete har uppmärksammats nationellt. Tre gånger har hon hyllats med diplom av organisationen IQ, ett dotterbolag till Systembolaget. Det innebär
att andra kommuner kan inspireras och lära sig av Saras
sätt att arbeta.
Under hösten 2019 fick hon ett ännu större erkännande.
CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, utsåg henne till Årets förebyggare i Sverige”.
I motiveringen står bland annat:
”Den här drogförebyggande samordnaren har ett starkt driv och
säkerställer att idé blir till handling.”
ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spel.
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Vi jobbar för att höja mysfaktorn
Insekter är nyttiga pollinerare. Vi ser till att de trivs
genom att placera ut ett antal insektshotell.

Det senaste tillskottet bland våra lekplatser är Roddarn på
Fredriksberg. Bilden är från invigningen.

Många besökare och invånare njuter av
våra planteringar under vår, sommar och höst.

Lysande bollar i en av de upphöjda rabatterna på
gågatan var ett uppskattat inslag under vintern.

Bryggan från Residensbron och fram till båtplatserna på
Sanden är klar.
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Bygga nytt, utveckla och bevara

Holmängs hage är en helt ny stadsdel med olika boendeformer.
Under de senaste åren har det byggts mycket bostäder i
Vänersborg, både i helt nya områden men även genom förtätning i befintliga bostadskvarter.
De första etapperna på Holmängen och Korseberg har
byggts färdigt. Under 2020 fortsätter utvecklingen med
nya bostäder i fler etapper.
Målet är att främja blandad bebyggelse, vilket innebär en
variation av både småhus, radhus, hyresrätter och bostadsrätter.
Hur Vänersborg och Vargön ska utvecklas framöver ger
den fördjupade översiktsplanen förslag på. Under 2020 ges
allmänheten möjlighet att tycka till om planen. Målbild,
strukturer och strategier är i fokus för att sträva efter att nå
ett mer hållbart samhälle.

Ett nytt program
Vänersborg är en stad som har utvecklats under flera
århundraden. Att kunna bevara värdefulla miljöer och
byggnader samtidigt som det utvecklas och byggas nytt är
viktigt för att staden ska ges varierande uttryck.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett Program för bevarande och utveckling – Vänersborgs innerstad, som ska antogs under våren 2020. I programmet
identifieras och klassificeras kulturhistoriskt värdefulla
byggnader tillsammans med riktlinjer för hur vi ska kunna
bygga vidare i staden. Ett intressant dokument för den som
är intresserad av Vänersborgs innerstads historia!
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Exempel på projekt och planering för
bostadsbyggande
Färdiga byggprojekt 2019
- Holmängen: BoKlok, 24 bostadsrätter
- Holmängen: Vänersborgsbostäder, 52 hyresrätter
- Korseberg: Riksbyggen, 52 bostadsrätter
Aktuella byggprojekt
På Holmängen håller flera olika aktörer på att bygga sammanlagt ca 150 nya bostäder. På Korseberg byggs ca 40 nya
bostäder.
Under de senaste åren har flera större projekt förberetts med
detaljplanering och projektering. Projekt som under 2020
ligger i startgroparna. Det handlar om bostadsbyggande vid
Hagaparken, Quality hotell, Restad och i anslutning till Drottninggatan.
Framtida byggprojekt
Utbyggnaden av stadsdelen Holmängen fortsätter i takt med
efterfrågan, liksom förtätning i centrala Vänersborg. Nyligen
antagna detaljplaner i Öxnered, vid Arena hotell, på Sanden
samt i Brålanda möjliggör för fler bostäder i attraktiva lägen.
På Mariedal förbereder kommunen marken för småhusbebyggelse.
Planering
I centrala Vänersborg pågår förtätningsprojekt, exempelvis i
kvarteret Penséen som ligger i anslutning till Kyrkogatan. På
Vänersnäs moderniseras en äldre detaljplan i samband med
utbyggnad av VA. En fortsatt etapp på Sanden påbörjas som
ett steg i omvandlingen mot en levande stadsdel med bostäder
och verksamheter.
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Brålanda förbereds för framtiden

Det är mycket på gång i Brålanda! Under 2020 planeras
och förbereds tätorten inför framtida utveckling. Vi planerar för dem som bor och verkar i Brålanda idag men
även för kommande generationer.
Västra Götalandsregionen har genom Västtågsutredningen
föreslagit tågstopp i Brålanda, utredningen remissbehandlas under 2020. När tåget kommer att stanna i Brålanda är
fortfarande oklart, men troligt är ett genomförande senast
2030. Tågstoppet kommer ha stor betydelse för Brålanda,
både som bostads- och företagsort.

redovisar lämplig sträckning. Efter det krävs vägplaner och
finansiering innan vägen kan byggas ut.
I samhället finns ett driv och engagemang som stärker Brålanda. Tillsammans förbereder vi Brålanda inför framtiden
och skapar förutsättningar för ett attraktivt och hållbart
samhälle att bo, leva och vistas i.

För att stärka Brålanda som stationssamhälle har nyligen
en detaljplan antagits i närheten av framtida tågstopp. Här
planeras för ca 270 nya bostäder, förskola, park samt mark
för centrum- och verksamhetsutveckling.
Att utveckla Brålanda till ett stationssamhälle kräver även
att kommunen tar ett större grepp och tittar på viktiga
stråk, infartsvägar samt mark för nya bostäder och verksamheter.

Redovisar visioner
En fördjupad översiktsplan för Brålanda håller på att tas
fram som ska redovisa framtida visioner och markanvändningsstrategier. Som ett led i det arbetet genomfördes olika
dialoginsatser i Brålanda under 2019 för att samla in kunskap om vad som är viktigt att bevara och vad som kan bli
ännu bättre.
Under 2020 färdigställer Trafikverket en åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) för E45:ans framtida sträckning mellan Vänersborg
och Mellerud. En ÅVS är en första utredning som grovt
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Sandstrand eller äventyrsbad?

Med tio mil Vänerkust är det lätt att hitta ett ställe för att
ta sig ett dopp.
När solen skiner och picknickkorgen är packad, badbollen
uppblåst, termosen fylld och korsorden olösta uppstår ett
angenämt problem att lösa. Vart ska vi åka och bada?
I Vänersborgs kommun finns fem större badplatser vid
Vänern.
Ursand 3 km norr om Vänersborg
Långgrund badplats där du kan ligga och sola på gräs, klippa eller sand. Här finns en femstjärnig camping med pool,
aktiviteter för barnen, minilivs, kiosk, toalett och servering.
Skräcklan i centrala staden
I Skräckleparken ligger en sandstrand för de yngre. En
ramp finns för rullstolar. Det finns badstegar, grönytor,
klippor och hängmattor på flera platser i parken. På ön
Jakobben hittar du en trampolin. Lekplatser, toaletter och
Skräcklestugans servering.
Gardesanna på Vänersnäs
Badplats med långgrund, barnvänlig sandstrand med kiosk
och toaletter. Matta för att underlätta att ta sig till vattnet.
Nordkroken i Vargön
Badplats med långgrund, barnvänlig sandstrand med toaletter.
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Sikhall 20 km norr om Vänersborg.
Badplats med långgrund, barnvänlig sandstrand i söderläge. Kiosk vid angränsande camping. Till säsongen 2020
är nybyggda, fräscha toaletter klara.

Bad- och simanläggningar
Brålandabadet i Brålanda
Tempererat utomhusbad med 25-metersbassäng och gräsmatta. Simskola sommartid.
Telefon: 0704-82 67 02
Hallevibadet i Vargön
Nyrenoverat, tempererat inomhusbad med 25-metersbassäng och barnbassäng.
Telefon: 72 26 00
www.vanersborg.se/hallevibadet
Vattenpalatset i Vänersborg
Tempererat äventyrsbad med flera vattenrutschbanor.
Avdelning för de minsta.
Telefon: 675 50
www.vattenpalatset.com
Låna flytvästar
Flytvästar för barn och vuxna finns att låna kostnadsfritt av
Fritidsbanken i upp till två veckor.
Telefon: 72 20 05
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Sportcentrum med 10 arenor vägg i vägg
som snart blir 11

Hösten 2020 kommer den nya hallen att vara färdig.
Sportcentrum är en av Sveriges största fritidsgårdsgårdar
med 600 000 årliga besökare. Hela 20 föreningar är aktiva på Sportcentrum i 15 idrotter och förutom träningar,
matcher och cuper så arrangeras både större och mindre
evenemang inom området.

Rugby

Arena Vänersborg

Bowlinghallen har åtta laminatbanor, cafeteria med mat
och dryck, och möjligheter för event.

Arenan, som är en del av Sportcentrum, invigdes i september 2009 och har gjort det möjligt för Vänersborg att få hit
flera stora evenemang.
Så vitt skilda saker som bilmässa, dansbandsgala, bomässa,
skateboardtävlingar, musikevenemang, bandy-VM och
kanin-SM har varit inbokade genom åren.
Men först och främst är Arena Vänersborg byggd för våra
yngre. Till 85 procent används den av ungdomar, i skolverksamhet, träningar och allmänhetens skridskoåkning.

Idrottshuset
Idrottshuset med en fullstor 40x20 hall, A-hallen är den
kompletta arenan för idrott och event. Här pågår träningar, matcher och cuper för bl a innebandy, handboll, badminton och futsal. Hallen används även till arrangemang
såsom föreläsningar, konserter och studentavslutning.

Ny idrottshall på Sportcentrum
Under 2020 byggs en fullstor 40x20 hall som kommer att
ligga vid Arenans östra gavel. Idrottshallen kommer att
förses med en mindre läktare med två läktarrader samt
åtta stycken omklädningsrum. Idrottshallen kommer att
användas både av skolelever och av föreningar.

Inom området finns två fullstora rugbyplaner för träning,
matcher och cuper.

Bowlinghall

Gymmixhallen
Gymmixhallen har två specialutrustade hallar för gymnastik.

Tennishallen
Tennishallen har fyra inomhusbanor och två utomhusbanor.

Ishallen
Ishallen är en arena för ishockey, konståkning, curling och
allmänhetens åkning. Här bedrivs en omfattande cupverksamhet.

Gymnasiehallen
Gymnasiehallen är en fullstor hall som används för alla
inomhusidrotter.

Vänersvallen Nord och Syd
På Vänersvallen finns två konstgräsplaner bredvid varandra, en uppvärmd, med möjligheter att spela fotboll året
om.
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Leder och spår är utmärkta

Halle- och Hunneberg

Brålanda

På Kungajaktmuseet Älgens Berg finns information och
kartor för att vandra på bergen.

Spåren, cirka 1 km väster om Brålanda, är 1,25 km och 2,5
km. Vintertid preparerade skidspår.

Spåren vid Bergagården på Hunneberg är 2,5 km (elljus),
5 km och 10 km (terräng). Bastun är öppen tisdag, torsdag
och lördag. Tänd elljuset med knappen vid hörnet av bastubyggnaden. Vintertid preparerade skidspår.
Det finns även en naturstig för funktionsnedsatta och en
jakt- och viltstig i direkt anslutning till Kungajaktmuseet.
I vandringskartan med häftet “Stigfinnaren” beskrivs 16
vandringar till intressanta natur- och kulturmiljöer.
www.algensberg.com.

Kroppefjäll
Spåren vid Ok-stugan är 2,5 km, 5 km, 6 km och 10 km,
samt 3,7 km elljusspår. Omklädningsrum med toalett och
dusch finns tillgängligt året runt. Vintertid preparerade
skidspår.
www.skgranan.com

Skidstugan
Spåren vid anläggningen norr om Ursand är 3 km (elljus),
5 km, 6 km och två på 10 km (det ena är terräng). År 2019
fick elljusspåret nytt underlag och ny belysning. Dessutom
har vi trygghetsröjt kring spåret. Vintertid preparerade
skidspår.
www.vanersborgssk.se

Dalbobergen
Nyskyltade leder samt ett nytt vindskydd med grillplats.

Vandringsleder
Vandring i Vänerstad är en vattennära slinga på 10 km. Karta finns att köpa på Turistbyrån.
Hälsans stig är en slinga på 7 km med varje kilometer markerad. Börja och sluta var du vill.
Tjärtakan – Rösebo är en 5,5 km lång vandringsled. Följ de
anrika stigarnas historik på informationstavlorna.
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Magiska berg blir mer tillgängliga
Halle- och Hunneberg är två
platåberg som reser sig 90 meter
över den omgivande slätten.
Båda bergen är naturreservat
och sedan 2004 en av Sveaskogs
37 Ekoparker. Ekoparken kom
till för att bevara och utveckla
de natur- och kulturvärden som
finns här.
På Bergagården, som är besökscentra för bergen, finns förutom
Hunnebergs Naturskola även
restaurang Spiskupan, Kungajaktsmuséet Älgens Berg och flera föreningar med orientering,
trailrunning och mountainbike
på schemat.

Hunnebergs Naturskola
Hunnebergs Naturskola har till
främsta uppgift att vara resurs
för skolorna i Vänersborg, Trollhättan och Grästorp. På naturskolan lär sig elever om naturen
och de flesta av skolans ämnen
går att jobba med utanför klassrummet – alla aktiviteter som
erbjuds utgår från skolans läroplan. Naturskolan ger också
inspirationskurser som fortbildning för skolans pedagoger och
andra intresserade. (även andra
kommuner är välkomna med
sina klasser)

Projekt Halle-och
Hunnebergs utveckling
Under åren 2017-2020 pågår
ett projekt för att utveckla bergen till att bli mer tillgängliga
för både boende i området men
även för turister.

Ett sätt att göra bergen mer tillgängliga är ett nytt ledsystem. Arbetet är redan påbörjat
med nya spänger, broar och skyltar.

Arbetet går nu in i slutfasen. De 16 gamla lederna görs om
till ett helt nytt ledsystem. I början av 2020 gjordes leden
runt Eldmörjan färdig med nya spänger, broar och skyltar.
Nästa steg var leden vid Grinnsjön.
- Dessutom bygger vi minst fem nya vindskydd med tillhörande grillplatser och därutöver blir det många nya enskilda
grillplatser. Vi sätter också ut tre nya, handikappanpassade
ekotoaletter, säger projektledaren Charlotta Bang.
En plan för bergens infrastruktur för friluftsliv och naturturism kommer att bestämmas. I den prioriteras besöksområden, vilka sevärdheter som ska lyftas fram och vilka
skyltar som ska finnas.

Platåbergens Geopark
Halle- och Hunneberg ingår tillsammans med flera andra
platåberg i Västra Götaland i Platåbergens Geopark. En
geopark är ett område med geologi som är av internationell
betydelse – något som är unikt i världen. Det menar vi att
vi har i platåbergslandskapet!
Geoparken jobbar aktivt för att lyfta fram och sprida kunskap om geologi och dess samband med biologi och kulturhistoria. Just nu pågår arbetet för fullt för att detta ska bli
Sveriges första Unesco Glokala Geopark.
Mer information finns på
www.platabergensgeopark.se
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Besöksnäringen fortsätter att blomstra

Event inom sporten bidrar till många gästnätter. De bidrar också till en längre säsong för besöksnäringen. Foto Dick Fransson
Besökarna fortsätter komma till Vänersborg och dess varierande utbud. Det fina vädret under sommaren 2019 gjorde
att kommersiella gästnätterna ökade markant på våra campingar och hotell.
För att en destination ska blomstra krävs det att många
samarbetar. Besöksmål, boendeanläggningar och restauranger märker ofta när det är mycket turister, men också
evenemang och sport/föreningsaktiviteter skapar turism.
- Vi kan se en tydlig trend i ökning av sportevent där vår
närhet till naturen är en stor fördel. De genererar många
gästnätter och det är ofta flera i en grupp som reser tillsammans vilket gör att man gärna passar på att shoppa och äta
ute, säger Maria Engström-Weber, vd för Visit Trollhättan
Vänersborg AB.
Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat från ca 43 000
gästnätter till 2019 års 106 000 nätter. En ökning med
146 procent jämfört med hela Västra Götaland som haft
en ökning med 3,8 procent under samma period. En stark
ökning där sportevent varit en del av framgången då dessa
event kommer året om till Vänersborg.
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Smaka på
Visit Trollhättan Vänersborg lanserar
#smakapatrollhattanvanersborg för att visa våra lokalproducerade produkter. Vänersborg har många bra restauranger, caféer och lokala mathantverkare som med stolthet och
yrkesskicklighet skapar smakupplevelser utöver det vanliga.
Bara maten är värd en resa, med naturliga råvaror som är
lika rustika som exklusiva - Vänerlax, löjrom, ramslök och
getost får turisterna att ta med fina minnen hem.

Världens största turistmässa
- År 2019-2020 var Visit med på världens största turistmässa, ITB i Berlin. Detta ledde till att Visit blev som enda
destinationen utvalda av Tillväxtverket och Jordbruksverket att representera ”Sveriges landslag i turism” under
Grüne Woche i Berlin i januari 2020. Under dessa dagar
besökte 450 000 mässan.
En effekt av detta var en kraftig ökning av besök på hemsidan. Här ökade gästbesöken från Berlin och Frankfurt markant vilket i sin tur resulterade i fler tyska gäster i våra butiker
och restauranger under sommaren 2019.
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Evenemang bygger stolthet och gemenskap

Foto Patrik Karlsson

Varje evenemang
som genomförs i Vänersborgs kommun är en framgång
för såväl invånarna som föreningslivet och näringslivet. Det genererar dessutom omsättning inom vår
viktiga besöksnäring. Varje krona som läggs på evenemang växlas upp mångfalt i effekter som föreningsutveckling, välbefinnande, stolthet och social integrering.
Snacka om välinvesterade pengar!

Vårruset
är ett av dessa tillfällen, som i maj varje år bjuder in tusentals tjejer till Vänersborg. Då går startskottet för det lopp,
som tar deltagarna genom centrum och vår natursköna
miljö längs Vänern. På vägen får de lite extra energi av både
Musikskolans orkestrar men också en och annan överraskning. Med den publikvänliga bansträckningen blir det
dessutom både enkelt och trevligt för släkt och vänner att
heja på. Vårruset är ett skyltfönster där vi visar upp Vänersborgs bästa sidor.

Att röra på sig utomhus
ligger helt rätt i tiden och i Vänersborg finns det mycket att
välja på. Hunneberg, Kroppefjäll och Dalbobergen är några
av de platser som erbjuder fina leder för både vardagsmotionärer och de som vill utmana sig själv och andra i MTB
eller Trail. Sylvesterloppet som Friskis & Svettis arrangerar
på nyårsafton är ytterligare ett fint exempel på ett fartfyllt
evenemang som flera 100 sluter upp till.

I Arena Vänersborg
spelas det långt ifrån bara bandy eller curling, utan väldigt

På grund av det nya coronaviruset har en del
av evenemangen ställts in eller flyttats!
många besöker även den vid andra tillfällen. Några exempel på dessa är utställningar som Bomässan och Ung Företagsamhet, konserter eller den storslagna Vänersborgsgalan. Under en kväll samlar Arenan på ett unikt sätt vårt
näringsliv tillsammans med kultur- och idrottsföreningar.
Röda mattan och kristallkronor i taket gör om Arenan till
ett galarum och våra hjältar hyllas med prisutdelningar,
mat och musik. Det bästa av allt: överskottet går till Evenemangsfonden, där föreningar kan söka riskkapital för nya
evenemang eller för att utveckla befintliga.

Aqua Blå
vår populära stadsfestival, arrangeras i juni. Med en egen
Visfestival och inte mindre än sju scener som är igång under
festivaldagarna, visar Vänersborg upp sig från sin bästa sida
som musikstad. Det blir aktiviteter för hela familjen, tävlingar, uppvisningar, utställare, prova-på-aktiviteter, mat
& dryck, tivoli, knallar och mycket mer. Varje år lockar
Aqua Blå-festivalen upp mot 25 000 besökare i alla åldrar
och har blivit en riktig hemvändarhelg.
Det händer mycket mer under året - Oktobermarknaden
får vänersborgarna att gå man ur huse under sista lördagen
i oktober varje år och det är även då som Kulturveckan är
i full gång.
Det anordnas Familjelördagar där alla aktiviteter är gratis. Andra återkommande, mycket populära, evenemang i
centrum är Påskparaden, Fridamäss och Klappdagar.
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Vi gör det ännu bättre för dig som cyklar

Vänersborg har fantastiska cyklingsmöjligheter, både för
pendling, vardagscykling och som rekreation!

Utvecklar cykelvägnätet varje år

Det är vi stolta över, och vi fortsätter att satsa för att skapa
ännu bättre förutsättningar för dig som cyklar, oavsett
om du cyklar till skolan, arbetet, träningen, stranden eller
utflykten.

Varje år gör vi nya satsningar för att förbättra och utöka
cykelvägnätet. I den nya cykelplanen kan man se vad som
är på gång på kort och lång sikt. Under 2019 pågick en upprustning och breddning av gång- och cykelvägen på östra
sidan av Vassbotten.

Turista i närområdet

Under 2020 planeras byggstart för:

Kommunen har 3,27 meter cykelväg per invånare vilket är
högre än rikssnittet som ligger på 2,39 m/inv. Vårt område
genomkorsas av tre olika nationella cykelleder - Sverigeleden, Västgötaleden och Dalslandsleden. Vi har också två
lokala cykelleder mellan Trollhättan och Vänersborg:

En GC-väg längs Vassbotten och runt Korsebergsområdet.
GC-vägar i och fram till det kommande bostadsområdet
Öxnered och Skaven.
Ny GC-väg mellan Östra vägen och Marierovägen.

• Trollhättan-Vänersborgsleden är 50 km och följer Göta
älv mellan städerna.
• Linnéleden är 70 km och följer i Carl von Linnés spår. Du
cyklar exempelvis genom Västra Tunhem, uppför Hunnebergs sluttningar, genom Vargön och förbi Hullsjön.

Bra förutsättningar för äventyr
Är du äventyrlig av dig kanske mountainbike eller downhill
lockar? På Hunneberg finns uppmärkta mountainbikeleder i varierande svårighetsgrad och i den närliggande gamla
skidbacken finns Hunneberg Bike Park. Även Ursand har
MTB-spår.
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Två nya tunnlar
På lite längre sikt planeras två nya tunnlar:
En kombinerad tunnel för bilar, gående och cyklar ska byggas under järnvägen vid Skaven.
En GC-tunnel under järnvägen vid Holmängen som
underlättar passage till och från det nya bostadsområdet
Holmängs hage.
Cykelgarage
För att underlätta för pendlarna öppnade vi år 2019 två
cykelgarage. Sedan dess har vi dragit in infravärme i garaget
vid Resecentrum för imfria rutor, vilket ger bättre insyn
och förbättrad funktion av förvaringsskåp. Antal bokningsbara platser har också ökat.
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Näringslivsarbetet
- vi samverkar tillsammans!
Det finns en stor framtidstro i Vänersborgs kommun och
många vill starta företag här. Under 2019 som gick registrerades 194 nya bolag i vår kommun.

Företagsbesök
Vi gör många företagsbesök och snittar ungefär två i
veckan. Många av besöken är våra kommunalråd med på
och vi bjuder också med kollegor från andra kommunala
avdelningar för att få en bra kontakt med näringslivet.
Näringslivsavdelningen gör även företagsbesök ihop med
företagsrådgivare från Arbetsförmedlingen och företagscoacher från kommunens avdelning ASI - Arbete, sysselsättning och integration för att stötta upp i frågor som rör
kompetensförsörjning.

Områdesträffar
Vi har hittills gjort områdesträffar i Vargön, Tengrenstorp
och Brålanda för att lyssna in företagens utmaningar i sitt
område. Under våren 2020 planerar vi ytterligare tre träffar: Holmängen, Centrum och Onsjö/Nabbensberg.

FrukostForum
FrukostForum används av många som ett viktigt nätverkstillfälle där man möter många företagare och skaffar sig
både kontakter och affärer, något som också bidrar till att
många prioriterar att komma. Det gläder oss som arrangör
att mellan 100-140 personer kommer varje gång.

Stadskärnearbetet
Inom arbetet för stadskärnan samarbetar vi med Forum
Vänersborg och andra förvaltningar. Flera nya etableringar
har tillkommit i stadskärnan tack vare aktiva fastighetsägare och pigga företagare.

Kompetensförsörjning
Under hösten har Vänersborgs kommun tillsammans med
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan
Stad, Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen genomfört en kartläggning av kompetens – och rekryteringsbehovet i respektive kommun. Resultaten från denna undersökning är betydelsefull för att skapa ett gott företagsklimat.

utveckling i vår kommun. Även på Wargön Industri- och
Innovationspark har ny verksamhet startat och mark sålts
under året även om det fortfarande finns mycket mark kvar
där. Arbetet med att ta fram mer industrimark har under
året påbörjats.

Verksamhetsområden

Vi jobbar varje dag för att Vänersborgs företagsklimat
ska bli bättre. Vid senaste Insiktsmätningen som Sveriges
Kommuner och Regioner årligen presenterar, klättrade
Vänersborg från plats 108 till 95. För oss är det viktigt att vi
har en effektiv process för våra företagsärenden i kommunen och därför är vår förvaltningsövergripande samverkan
prioriterad. Vad gäller bygglov har handläggningstiderna
förbättrats oerhört. Kommunen har anställt fler handläggare och lyckats komma tillrätta med mängden ärenden.

Under året som gått har alla industritomter på Trestad
Center och Holmängen sålt slut (någon är fortfarande
reserverad). Detta innebär fler arbetstillfällen och företags-

Följ oss gärna på Facebook: ”Näringsliv Vänersborgs kommun” där vi publicerar aktuella händelser, utlysningar eller
annat bra som händer inom företagandet i Vänersborg.

Undersökningen kommer att användas till att skapa goda
förutsättningar att stödja företag med sina framtida behov
av kompetens.
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Vill du se en stjärna…

Another Round med bland andra stjärnan Mads Mikkelsen var en av de filmer som spelades in i Vänersborg under 2019.
Foto: Henrik Ohsten
Ett våldsamt slagsmål på en uteservering på gågatan i
Vänersborg. En biljakt i Brålanda. Här är ”risken” stor att
du knallar rätt in i en filminspelning.
Film i Väst har blivit ett respekterat begrepp i filmvärlden. Det är inte i Stockholm de intressanta filmerna görs,
utan det är i Västsverige. Det gör det lite knepigt för oss i
Vänersborgs kommun att gå på bio. Vi ser hjälten jaga en
skurk i Vargön för att runt nästa krök fortsätta språngmarschen i Frändefors. Vi känner igen någons hus eller gamla
bil i långfilmerna.
De flesta känner någon som har varit statist och synts på filmduken i några sekunder. Ibland blir det lite väl realistiskt, som
när filmen Farsan spelades in och en tom lokal användes som
cykelaffär. Under en paus i inspelningen klev en vänersborgare in och ville lämna in sin cykel för reparation!

De är samproducenter, delägare och finansiärer av 30-40
svenska och internationella långfilmer, lika många kortoch dokumentärfilmer samt en handfull TV-dramaserier
per år.
Sedan 1992 har Film i Väst samproducerat 600 långfilmer,
dokumentärfilmer och TV-dramatiseringar samt ytterligare cirka 400 kortfilmer och korta dokumentärer.
En av huvudfinansiärerna är Vänersborgs kommun. Företaget engagerar 100-tals företag och ger jobb åt flera tusen.
Sedan 1992 har Film i Västs samproduktioner vunnit 161
Guldbaggar. De senaste Oscarsnomineringarna gick år
2019 till filmerna The Wife och Gräns.

Film i Väst AB

Under inspelningarna väljer många av filmstjärnorna att
bo på Ronnums Herrgård i Vargön. Några kända skådespelare som Helena Bergström, Stellan Skarsgård och Suzanne
Reuter har alla sovit och ätit där, liksom de amerikanska
megastjärnorna Nicole Kidman och Kiefer Sutherland.

Film i Väst AB är en av Europas ledande regionala filmfonder och sätter genom filmen Västsverige på världskartan.

Herrgården har förresten också en roll som pensionat i filmen Svensson, Svensson.

Några filmer som har spelats in i Vänersborg:
Farsan (2010)
Happy End (2010)
Ett slags liv (2011)
Svensson, Svensson (2011)
Nils Holgersson (2011)
Fuck up (2011)
Blondie (2011)
Mammas pojkar (2011)
Små citroner gula (2011)
Svensson, Svensson – I nöd och lust (2011)
Lycka till och ta hand om varandra (2011)
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Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
(2012)
Mig äger ingen (2012)
Min så kallade pappa (2013)
En man som heter Ove (2015)
Hundraettåringen som smet från notan och försvann (2015)
Ted – för kärlekens skull (2016)
Halvdan Viking (2017)
Jag kommer hem till jul (2018)
Another Round (2019)
Druk (2019)
Lyckoviken, TV-serie (2020)
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Framtidens bibliotek snart här!

Foto: Jerry Lövberg
Under 2020 kommer vi börja med att bygga om Vänersborgs
bibliotek. Det nya biblioteket kommer att finnas på samma
ställe som idag, på Köpmansgatan 1, men får bland annat
större lokaler, en balkong och en ny entré mot Sundsgatan.
Även kulturverksamheten Timjan planerar att ha sin bas i
de nya bibliotekslokalerna, där det kommer att pågå kreativ
verksamhet för våra unga. Det kommer att finnas flera bokningsbara rum för till exempel studier samt en större samlingslokal på entréplan för diverse möten och evenemang.

Tyck till!
Invånarna i Vänersborgs kommun har möjlighet att tycka
till om hur ni vill att det nya biblioteket i centrum ska bli.
På samtliga folkbibliotek i kommunen finns det möjlighet
att skriva ner sina önskemål kring det nya biblioteket på
lappar som sätts upp på respektive bibliotek.
Inne på biblioteken eller via bibliotekens webbplats finns
även möjlighet att fylla i en kort enkät vad just du önskar
att det nya biblioteket ska innehålla.

Uppsökande verksamhet
Planeringsarbetet pågår för fullt under våren 2020 och
starten för ombyggnaden beräknas ske under sommaren.
Under tiden kommer biblioteksfilialerna i Brålanda, Frändefors och Vargön att få utökade öppettider.
Även bibliotekens elcyklar med boklådor kommer att synas
mycket ute i kommunen för uppsökande verksamhet under
sommaren och hösten.

Fler minibibliotek
Till sommaren kommer det även att sättas upp ett antal
minibibliotek runt om i kommunen, där invånarna själva
kan ta och/eller skänka böcker. Biblioteken i kommunen
köper in ett antal uppstartsböcker.
Minibiblioteken kommer att placeras i parker eller på
stränder där många människor naturligt samlas, särskilt
under sommaren. Syftet är att främja läsning och att återbruka böcker. Varje minibibliotek kommer att målas med
unika lokala motiv anpassat efter den plats de placeras på.
Det är många nya spännande biblioteksprojekt som pågår
under 2020 och alla vänersborgare är som vanligt varmt
välkomna att ta del av all den biblioteksservice som erbjuds.
Följ ombyggnationen och läs mer om Biblioteken i Vänersborg på hemsidan eller sociala medier.
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Mycket aktiviteter för våra unga

Foto: Ellinor Börjesson

Information för unga
Var hittar du information om det mesta som rör livet som
ung i Vänersborg? Jo, på Vänersborgs kommuns ungsida
ungivbg.se såklart! Här hittar du aktiviteter och möjligheter för en rolig och meningsfull fritid. Sidan är en utmärkt
portal för den som vill hitta eller lära sig mer om allt från
sommarjobb och utbildningsval till vägar för inflytande.
Hemsidan är även en bra plats för råd och stöd i de flesta
sammanhang när man som mest är i behov det.
För att hänga med på de senaste uppdateringarna och
exempelvis få tips om kommande evenemang i kommunen, kan man med fördel följa @ungivbg på sociala medier.

Mötesplatser för unga
Vänersborgs kommun erbjuder flera mötesplatser för unga
runt om i kommunen. Ungdomshuset som har varit en
centralt belägen mötesplats för Vänersborgs ungdomar
sedan 2004, står inför en förändring och ska omvandlas till
privatbostäder. Det medför att fritidsgården Centrumgården och de andra ungdomsverksamheterna i huset flyttar
till nya lokaler under 2020. Fritidsgårdens verksamhet som
samlar unga i åldrarna 11-19 år för att umgås, fika och delta i
det rika utbudet av aktiviteter fortsätter i nya centrala lokaler. Information om flytten hittar du på www.ungivbg.se
Vid Sportcentrum finns fritidsgården Torpagården som
utöver vanliga fritidsgårdsaktiviteter även erbjuder sär-
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skilda möjligheter för musikintresserade besökare. Båda
fritidsgårdarna fokuserar på möjlighet för besökarna att
forma sin egen fritid genom aktivt inflytande och stöd för
att skapa egna aktiviteter.
För lite yngre barn erbjuder Hjälpande Händer en rolig,
kreativ och utvecklande verksamhet på Kastanjevägen, på
Torpaområdet. Andra mötesplatser för unga i kommunen
är de populära fritidsgårdarna Lyktan i Vargön och Sörgården i Brålanda.

Minnesvärda skollov
Kultur- och fritidsförvaltningen satsar på minnesvärda och
trygga lov genom upplevelser under årets skollov. Tillsammans med fritidsgårdarna, kommunens ungdomsarbetare
och föreningslivet kan stadens unga delta i mängder av
spännande aktiviteter och utflykter.
Särskild vikt läggs vid vårterminens skolavslutning, som
firas traditionsenligt med den stora skolavslutningsfesten
School´s Out (tyvärr inställt år 2020 på grund av corona).
Evenemanget som syftar till en rolig och trygg avslutning
utan alkohol, har satt Vänersborg på kartan och inspirerat
till liknande arrangemang runt om i Sverige. Under loven
erbjuds ungdomar även fina möjligheter att testa nya idrotter, uppleva naturen och utmana sin kreativa ådra.
Mer information om såväl mötesplatser och lovaktiviteter
finner du på ungivbg.se
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Unika danssatsningar i Vänersborg

Under början av året medverkade många dansgrupper i Musikskolan i invigningen av dansfestivalen Step, som är en ny regional
festival för barn och unga med internationella gästbesök. Foto: Olle Gustafsson.
Genom ett målinriktat och långsiktigt arbete har dansen
fått fäste i Vänersborg. Danspoolen bedriver en danspedagogisk verksamhet, som möjliggör för barn och unga
i kommunen att möta dans och själva dansa, både under
skoltid och på fritiden.
Varje vecka dansar över 200 elever i Musikskolans dansgrupper med utbildad personal från Danspoolen. Genom
att uttrycka sig med sin kropp stärks den enskildes självkänsla och kreativitet, och det händer något med oss när
vi rör oss ihop andra. Danspoolens vision är att vara ”Skapande, stärkande och utvecklande i bredd och spets”.

Regional satsning
Dessutom ingår Vänersborgs kommun i regionens satsning Danslyftet. Det innebär att vi är en av fyra kommuner i Västra Götaland, som får extra stöd för att kunna visa

professionella dansföreställningar, främst för målgruppen
barn och unga.
Vi vågar påstå att Vänersborgs kommun är unik när det
kommer till det danspedagogiska arbetet som tätt flätats
ihop med scenkonstupplevelser.

Unga är delaktiga
Satsningen på dans har också bidragit till att öka ungas delaktighet och inflytande.
Vänersborgsungdomar är exempelvis med och påverkar
vilka dansföreställningar som ska visas under året. Hittills
har man bland annat valt en streetdansföreställning om klimathotet och en queer-feministisk föreställning med det
integrerade danskompaniet Spinn. Ungdomar är också en
aktiv och drivande part i de dansprojekt, workshops och
dansfestivaler som bedrivs under året.

Kultur för unga
Timjan är en mötesplats för ung kultur. Verksamheten
riktar sig främst till unga mellan 13-25 år, men vid vissa
aktiviteter är alla åldrar välkomna.
Grunden i verksamheten är att ge ungdomar möjlighet att
utvecklas på egna villkor utan vuxenstyrning, men med tillgång till kompetens och vägledning efter behov.
Förutom att ge en plats för unga att läsa, dansa, måla,
pyssla och utöva andra kulturella uttryck är Timjan med
och arrangerar workshops, föreläsningar, utställningar och
konserter med mera.

Evenemang för unga
Timjan, fritidsgårdarna och Danspoolen driver tillsammans flera projekt kring evenemang riktade till unga. VBG

Dance Festival som är en etablerad och uppskattad dansfestival är ett exempel på sådant evenemang. Festivalen är
fylld med workshops, artistframträdanden, dansbattles och
tävlingar.
För nybörjare på dansområdet arrangeras den nystartade
festivalen RBJ Dance Festival med inriktning på just rookies. Förutom dans arrangeras återkommande evenemang
som konserten #Hiphop, Halloweenfest med läskig maskerad, samt en bred ungkulturfestival med tradition sedan
2010.
Gemensamt för alla evenemang är att unga ska mötas,
inspireras, stöttas och ha roligt tillsammans. Läs mer om
verksamheternas evenemang på ungivbg.se
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Välkomna till Musikskolan Vänersborg

Inom Musikskolan finns det 21 orkestrar och körer för alla åldrar. Foto: Olle Gustafsson
I Vänersborgs kommun har generationer av orkestrar och
musikkårer gett stadens vardag och fest en musikalisk
inramning och skapat en tradition som få kommuner kan
mäta sig med.
Här finns musicerande i alla åldrar och allt börjar självklart i
den anrika Musikskolan Vänersborg. Här finns möjlighet för
barn och ungdomar att välja mellan hela 22 olika instrument
och de flesta leder till att man ganska snart får spela med i en
ensemble eller orkester. När man övat och spelat en tid flyttas man upp till nästa orkester, och nästa, och nästa till dess
man kanske lyckas komma med i de stora, Vargöns Symfoniorkester, Vargöns Kammarorkester eller Wind Band.
Inom musikskolan finns 21 orkestrar och körer i olika åldrar. Orkestrar och körer övar varje vecka, framträder på
konserter och åker på uppskattade läger sommartid för att
spela, bada och umgås.

Dans och teater
De som vill dansa eller spela teater är också välkomna i
Musikskolan Vänersborg. I samarbete med Danspoolen
har vi en rad dansgrupper för olika åldrar att välja på.
Danseleverna medverkar på uppvisningar, festivaler och i
olika samarbeten.
Vill du spela teater finns flera dramagrupper att anmäla

sig till. Då och då sätter vi upp en musikal på Vänersborgs
vackra teater där våra drama, dans och musikgrupper ingår.
Vill du lära dig att spela in hiphop-beats har vi verksamhet
för dig i vår studio. Vill du spela dragspel har vi en fantastisk
dragspelslärare.

Kulturväxten
För de yngre barnen har vi verksamhet i ”Kulturväxten”
där det går att prova både musik, dans och sång tills dess
att man blivit lite större och fastnat för något särskilt. Varje
år får dessutom alla 5-åringar i kommunen sjunga tillsammans i en hejdundrande allsångskonsert i Vänersborgs
Teater.
För kommunens äldre är lärare och barn ute flera gånger
per år ute på äldreboendena och bjuder på musik. I ett
mångårigt etablerat och mycket uppskattat samarbete mellan Musikskolan, förskolan och äldreboendena träffas barn
och äldre regelbundet och sjunger tillsammans.
Musikskolan finns också med i många andra sammanhang
i kommunen och stärker bland annat upp grundskolans
basutbud av kultur. Våra lärare undervisar även på gymnasiets musikutbildningar, håller orkesterklass i grundskolan
och även El Sistema på skolorna i Brålanda, Frändefors,
Rånnum och Torpa.

Lokalt och internationellt i konsthallen
Vänersborgs konsthall visar samtida konst, från såväl
lokala som internationella konstnärer. Utställningarna är
kopplade till aktuell samhällsdebatt, existentiella frågeställningar och individuella konstnärskap.
Med anknytning till utställningarna erbjuds visningar,
workshops och föreläsningar. Vår vision är att alla ska
känna sig delaktiga i verksamheten och att konsthallen,
som är belägen i Folkets hus, får vara en öppen mötesplats
i Vänersborg.
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Konsthallen samarbetar aktivt
med föreningsliv, skolor, äldrevård och andra institutioner. Vid frågor om visning,
samarbeten eller annat rörande konsthallen verksamhet är
du välkommen att ta kontakt
med oss via e-post, telefon
eller sociala medier.
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Tillsammans gör vi Kulturveckan!

Kulturveckan 2019 invigdes med en storslagen Världskulturfest. Ett 30-tal föreningar/kulturaktörer medverkade till att fylla Folkets
hus med massa olika kulturuttryck. En välbesökt tillställning! Foto: Olle Gustafsson
Tillsammans med det lokala kulturlivet levererar Vänersborgs kommun en kavalkad av olika kulturarrangemang
och aktiviteter under namnet Kulturveckan.
Det stora deltagandet och engagemanget från föreningar
och kulturaktörer har gjort att Kulturveckan ständigt
utvecklats och växt. Numera omfattar Kulturveckan hela
två veckor. År 2020 startar den lördag 17 oktober och pågår
in i höstlovsveckan, vecka 44. Årets tema är lyskraft.
Syftet med Kulturveckan att synliggöra de lokala kulturverksamheterna som bedrivs runt om i kommunen. Kulturveckan ska också visa på kultursektorns bredd, vilket
innebär att utbudet ska spegla olika konst- och kulturyttringar, samt rikta sig till många målgrupper.

Tillgänglig för alla
Kulturveckan ska kännas angelägen och vara tillgänglig
för kommunens alla invånare. Den ska spegla oss som bor
här – det är tillsammans som vi gör Kulturveckan möjlig.
Kulturaktörer är välkomna att bidra med programpunkter.
Även du som representerar näringslivet eller en organisation och tycker att kulturlivet är viktigt för en blomstrande
och attraktiv kommun är varmt välkommen att bidra. Vi
behöver också dig som vill uppleva och ta del av Kulturveckan som besökare.
Som publik, deltagare, medskapare får du chans att uppleva
konserter, föreställningar, föredrag, utställningar, performance, litteratur, och delta i workshops.
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Spännande museer med stor bredd

Besök våra fantastiska museum! Här kan du göra en resa
genom historien, uppleva gamla miljöer, vild natur och
imponeras av idrottares prestationer.

Vänersborgs museum
Gör en magisk tidsresa till Sveriges äldsta museimiljö – det
underbara huset där 1800-talet ännu är levande. Afrikanska
fåglar och däggdjur, egyptiska mumiekistor, kinesiskt porslin, konst, nordiska djur, mineraler och Birger Sjöbergrum
är något av allt det du kan fascineras av i detta unika hus.
För våra yngre besökare finns Skaparverkstaden med lekoch lärmiljön ”Torpet Vänerlyckan”. Tillfälliga utställningar och vårt rika program med föreläsningar och konserter finns på hemsidan.

Ett spännande upplevelsecentrum
Kungajaktmuseet Älgens Berg, beläget i Ekopark HalleHunneberg, är ett upplevelsecentrum som berättar om
älgen, bergens natur, fängslande kulturhistoria och traditionell kungajakt. I museets ekoparksutställning finner
du nyttig information om sevärdheter och aktiviteter som
inspirerar till utflykter. Ta även chansen att uppleva det
rika djurlivet på nära håll med museets älg och bäversafaris
eller hyr en kanot eller en MTB och utforska naturen på
egen hand. I museibutiken finner finns även litteratur och
kartor för ekoparkens vandringsleder.
Välkommen att stiga in i bergens fascinerande värld!
Öppettider:
Juni-aug mån-sön kl. 10-18
Sep-nov tis-sön kl. 11-16
Dec-jan tis-fre kl. 11-16
Feb-maj tis-sön kl. 11-16
Fri entré för skolor i Vänersborgs, Trollhättans
och Grästorps kommun.
www.algensberg.com
Telefon: 27 00 40
E-post: museet@algensberg.com
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I museibutiken hittar du ett unikt urval av presenter och
souvenirer med inspiration från museets utställningar och
1800-talsmiljö.
Öppet med fri entré:
Sep-maj: tors, fre, lör, sön kl. 12-16
Juni-aug: ons, tors, fre, lör, sön kl. 12-16
www.vanersborgsmuseum.se
Telefon: 600 62, 070-544 75 39

Idrottshistoriska
Idrottshistoriska föreningen har samlingar som visas i
Sportcentrum. Idrottsprofiler som Tor Wibom, ledare i
fem OS, bågskytten Anna-Lisa Berglund, biljardspelaren
Tony Fransson, bandy- och roddarbröderna Edgar och
Gunnar Peterson, cyklisterna Björn Johansson och Magnus
Knutsson är några exempel.
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Samordningsteamet
ordnar tryggare hemtagning

Hemtagning från sjukhus sker tryggt och smidigt genom samordningsteamet.

För en tryggare och smidigare hemtagning av personer
från sjukhus till sitt hem har Vänersborgs kommun sedan
många år ett samordningsteam.
- Ofta är den enskilde och anhöriga oroliga när hen ska
lämna sjukhuset och man tvivlar på att det ska fungera med
vård i hemmet, berättar Anna Cederlund, verksamhetschef
för hemtjänsten.
- Att vi då har samlat alla kompetenser i ett team ger en
trygghet för den enskilde.

Några av fördelarna med teamet är:

- Patienten och de anhöriga slipper många möten med olika
typer av personal
- Helhetssyn
I teamet ingår (bland andra) sjuksköterska, undersköterska, enhetschef hemtjänst, biståndshandläggare, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Det här sättet att arbeta har visat sig ge goda resultat.
- Patienterna och de anhöriga brukar berätta för oss hur
nöjda de är, trots att de kanske har varit oroliga från början,
berättar personalen i teamet.

- Det underlättar kontakten med de anhöriga
- Effektivare rehabilitering
- Skräddarsydda lösningar
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Stor satsning på barn och unga

Antalet barn och unga ökar i kommunen och därmed även
behovet av plats för fler i förskolor och skolor. Vi fortsätter
öka antalet platser. Här är några exempel på renoveringar
och nybyggnationer som har gjorts och som görs just nu.

jön är indelad i olika stationer som erbjuder utforskande
aktiviteter som främjar kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga. Förskolan har flera altandäck med skydd
mot vind, sol, regn och snö så barnen kan få sova utomhus
under alla årstider.

Öxnered skola växer
Öxnered skola ligger fem km från centrum och har naturen
tätt inpå. Sensommaren 2019 påbörjades en stor om- och
tillbyggnad. Byggnationen beräknas vara helt klar under
hösten 2022. Skolan kommer att kunna ta emot cirka 525
elever.
Efter tillbyggnaden blir skolan totalt cirka 6 500 m², mer
än dubbelt så stor som tidigare.

Ny skola på nytt område
Den nya stadsdelen Holmängs hage får en ny F-6 skola. För
att täcka behovet av elevplatser och för att få en effektiv och
hållbar organisation ska Holmängenskolan dimensioneras
för 21 klasser med totalt 525 elever.

Sång och musik och bandklippning var inslag när Belfagegatans
förskola invigdes.

Belfragegatans förskola
I maj 2019 öppnades Belfragegatans förskola med plats för
120 barn.
I förskolan finns det flera gemensamma pedagogiska miljöer som ateljéer, torg med restaurang och en scen. Utemil-
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Alla utrymmen ska kunna användas i pedagogiskt syfte,
tillåta olika organisationer och arbetssätt. Hemvisterna
i markplan kommer även att kunna användas för förskola vilket ger lokaler som kan förändras utefter eventuella svängningar i elevunderlaget. De utrymmen som kan
begränsa en utökning av elevantalet planeras så att de kan
byggas ut. Skolans utrymmen och då framförallt matsal
samt idrottshall planeras så att de ska vara användbara för
allmänheten efter skoltid. Skolan är tänkt att öppna hösten
2023.
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Elevinflytande på Birger Sjöberggymnasiet

Framtidslust, glädje, gemenskap och trygghet är fyra byggstenar som formar Birger Sjöberggymnasiet. En annan viktig byggsten är elevdemokrati och möjligheten att kunna
påverka som elev. SkoBi gör detta möjligt.
SkoBi (Skolkonferens Birger Sjöberggymnasiet) är ett
forum med elevrepresentanter från alla gymnasieprogram
som träffas regelbundet under hela läsåret. Så här säger
Hampus, ordförande, och Louise, vice ordförande, om
SkoBi:
Hampus: Som ordförande i SkoBi är min främsta uppgift
att tillsammans med vice ordförande och rektorer planera
våra möten. Vanliga punkter kan vara förbättringar av
elevytor, utbildningars utformning och planering av skolaktiviteter. Efter snart tre år i SkoBi så har jag fått möta
många elever och lärare på skolan och blivit duktig på att
lyssna och leda människor. Skolan är större delen av mitt
liv. Det är där jag träffar mina kompisar, min tjej, får lära
mig om mina favoritämnen, men även delta i skolpolitiken
och uppleva förändring på riktigt.
Louise: Jag är engagerad i både SkoBi, programråd och i
studentorganisering. Det jag tycker är roligast med att
engagera mig är att veta vad som händer på skolan. Jag har
lärt mig mycket genom dessa sammanhang, som till exempel mötesteknik, planera och utföra större tillställningar.
Det bästa med min tid på Birger Sjöberggymnasiet har varit
att se mina planer bli verklighet.

VÅRA UTBILDNINGAR
Högskoleförberedande program
• Ekonomiprogrammet
• Estetiska programmet
• Estetiska programmet, spetsutbildning (MUV)
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet
Yrkesprogram
• Barn- och fritidsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Fordons- och transportprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
Övriga utbildningar
• Nationell idrottsutbildning (NIU)
• Introduktionsprogrammen
• Gymnasial lärlingsutbildning

På Birgersjöberggymnasiet.se kan du läsa mer om våra
utbildningar.
Du kan också följa @Birgersjöberggymnasiet på Facebook
och Instagram.
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Så här styrs kommunen
Vart fjärde år väljer invånarna vilka politiker som ska styra
kommunen. Valet den 9 september 2018 gäller mandatperioden 2019-2022.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och dess 51 ledamöter utses vid allmänna val vart
fjärde år. I väntan på placeringen av en ny sessionssal hålls
mötena oftast i Folkets hus. Sammanträdena är offentliga
och allmänheten är välkommen. Du kan lyssna på vad som
sägs i Närradion på 90,6 MHz.
Ordförande: Annalena Levin (C)
1:e v ordf: Dan Åberg (M)
2:e v ordf: Annelie Guilotte (S)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnder/styrelsers verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över
alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Våra tre kommunalråd Bo Carlsson (C), Benny Augustsson (S)
och Gunnar Lidell (M)
Ordförande: Ann-Marie Jonasson (S)
v ordf: Piotr Gabrys (M)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Benny Augustsson (S)
1:e v ordf: Gunnar Lidell (M)
2:e v ordf: Bo Carlsson (C)

Nämnden ansvarar bland annat för underhåll och byggande av gator, parker och allmänna vatten- och avloppssystem, bidrag till enskild väghållning, renhållning och
fastigheter och skogar.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Anders Wiklund (MP)
1:e v ordf: Tor Wendel (M)
2:e v ordf: Åsa Johansson (S)

Barn och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på grundskolenivå och barnomsorg.
Ordförande: Mats Andersson (C)
1:e v ordf: Gunnar Henriksson (L)
2:e v ordf: Christin Slättmyr (S)

Socialnämnden

Byggnadsnämnden

Ordförande: Dan Nyberg (S)
1:e v ordf: Henrik Harlitz (M)
2:e v ordf: Ann-Britth Fröjd (C)

Nämnden är kommunens bygglovsmyndighet och beslutar i ärenden om bygglov, detaljplaner och adresser. Under
byggnadsnämnden ligger också ansvar för kommunala
lantmäterimyndigheten samt kart- och geodata.
Ordförande: Bo Dahlberg (S)
v ordf: Gunnar Bäckman (KD)

Kultur- och fritidsnämnden
Verksamheten omfattar allmänkultur, arena och fritid, bibliotek, evenemang, fornvård, konsthall, musikverksamhet,
teater, ungdomsverksamhet samt föreningsbidrag inom
nämndens verksamhetsområde.
Ordförande: Hans-Peter Norén (S)
v ordf: Kristina Edvinsson (M)

Nämnden leder och styr socialförvaltningens verksamhet.

Överförmyndarnämnden
Nämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap i kommunen. Syftet
med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte kan ta tillvara på sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.
Ordförande: Madelaine Karlsson (S)
v ordf: Marie-Louise Bäckman (KD)

Valnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförandet av val. Med val
avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.
Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar, och
val till EU-parlamentet.

Nämnden är tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar såsom
Miljöbalken, Smittskyddslagen och Livsmedelslagen.

Ordförande: Annika Larsson Lindlöf (S)
v ordf: Niklas Claesson (M)
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Telefonnummer DÄR INGET ANNAT ANGES ÄR RIKTNUMRET 0521
Kommuninformation

Barn- och utbildningsförvaltning

Växel.................................................................. 0521-72 10 00

Förvaltningschef.........................................................72 17 86
Administratör.............................................................72 11 04
Skolskjuts grundskola, växel.................................... 72 10 00
E-post: barnutbildning@vanersborg.se

Besöksadress kommunhuset:
Sundsgatan 29, 462 85 Vänersborg
E-post: kommun@vanersborg.se
Hemsida: www.vanersborg.se
Kommunhusets och växelns öppettider:
september - april
Mån-tors 08:00-17:00, fre 08:00-16:00
maj – aug
Mån-tors 08:00-16:00, fre 08:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Kommunen tillämpar flexibel arbetstid.

Viktiga nummer
I nödsituation...................................................................... 112
Räddningstjänsten
Norra Älvsborg................................................ 0521-26 59 00
Eldning utomhus.................................................0520-791 10
Polisen............................................................................. 114 14
NU-sjukvården..................................................010-435 00 00
Vårdguiden........................................................................ 1177
Giftinformationscentralen
(ej akuta fall)....................................................010-456 67 00
BRIS................................................................................116 111

Kommunfullmäktige
Växel........................................................................... 72 10 00

Kommunstyrelse

Förskolor, växel.......................................................... 72 10 00
Verksamhetschef förskola.........................................72 26 51
Administratör barnomsorg
Telefontid: mån-ons, fre kl. 10:00-12:00
(med reservation för ändringar) ..............................72 14 79
E-post: barnomsorg@vanersborg.se
Grundskolor, växel.................................................... 72 10 00
Verksamhetschef förskoleklass till åk 6...................72 17 80
Verksamhetschef åk 7 till åk 9..................................72 13 65
Elevhälsa
Elevhälsochef............................................................. 72 10 80
Administratör............................................................ 72 12 80

Kultur- och fritidsförvaltning
Förvaltningschef.........................................................72 14 30
Förvaltningssekreterare.............................................72 24 37
Musikskolan
Enhetschef ..................................................................72 14 77
Koordinator.................................................................72 10 51

Bibliotek
Vänersborg................................................................... 72 14 11
Mån-tis, tors 09.00-19.00
ons 11:00-19:00, fre 09:00-18:00, lör 10:00-15:00
Vargön..........................................................................72 23 55
Mån 16:00-19:00,
tis o tors 10:00-13:00, 16:00-19:00

Kommunalråd, växel................................................. 72 10 00

Frändefors....................................................................72 22 32
Mån o tors 10:00-13:00, 16:00-19:00

Kommunstyrelseförvaltning

Brålanda...................................................................... 72 22 67
Tis 10:00-13:00, 16:00-19:00, tors 16:00-19:00

Kommundirektör, växel........................................... 72 10 00
IT-chef..........................................................................72 23 89
Kommunkontor expedition..................................... 72 23 90
Kanslisekreterare/registrator....................................72 23 97
Kommunsekreterare................................................. 72 26 05
Kommunarkiv............................................................ 72 23 49
Informationsfrågor ................................... 72 11 12, 72 24 03
Näringslivsfrågor, växel............................................ 72 10 00
Borgerlig vigsel.......................................................... 72 25 92
Konsumentrådgivning.............................................. 72 10 99
Budget- o skuldrådgivning...................... 72 24 77, 72 24 60
E-post: konsument@vanersborg.se

Konsthall.....................................................................72 24 00

Arena Fritid
Enhetschef................................................................. 72 20 24
Bokning och aktivitetsstöd...................................... 72 20 27

Miljö- och byggnadsförvaltning
Förvaltningschef.........................................................72 12 75
Expedition Miljö.................................................... 72 12 72
E-post: miljo@vanersborg.se
Expedition Bygglov/Planer....................................... 72 13 13
Expedition Lantmäteri.............................................. 72 13 37
Kart- och Geodata, växel.......................................... 72 10 00
E-post: byggnad@vanersborg.se
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Samhällsbyggnadsförvaltning

Övriga kontor och expeditioner

Förvaltningschef......................................................... 72 12 35
Registrator/administratör.........................................72 21 05
E-post: samhallsbyggnad@vanersborg.se

AB Vänersborgsbostäder
Växel............................................................................26 02 60
Hemsida: www.vanersborgsbostader.se

Administrativ enhet
Fastighet och service
Gatuenhet
Kostenhet
Kretslopp & vatten
Tekniska
Växel............................................................................ 72 10 00

Energi- och klimatrådgivning
för Vänersborg och Dalslandskommunerna...........72 13 90

Socialförvaltning
Socialchef..................................................................... 72 14 71
Förvaltningssekreterare.............................................72 14 85
E-post: social@vanersborg.se
Arbete, sysselsättning och integration
Arbetsmarknadsenhet, Reception............................72 13 00
Daglig verksamhet/sysselsättning, Växel.............. 72 10 00
Integration, Reception...............................................72 25 75

Kunskapsförbundet Väst
Gymnasium och vuxenutbildning
Vänersborg/Trollhättan
Växel.................................................................. 0521-72 27 40
Hemsida: www.kunskapsforbundet.se
Visit Trollhättan Vänersborg AB
Kungsgatan 9, Vänersborg.......................................... 135 09
Biljettförsäljning tåg/buss........................................... 100 27
Hemsida: www.visittv.se
Överförmyndarnämnd................................................ 72 10 74
Telefontid mån-tors 10:00-12:00
(med reservation för ändringar)
E-post: overformyndar@vanersborg.se

Individ- och familjeomsorg
Reception.....................................................................72 14 36
Socialsekreterare, växel............................................. 72 10 00
Familjerådgivning
Telefontid: mån-tors 10:30-11:30
(Med reservation för ändringar)
Växel............................................................................ 72 18 00
Personligt stöd och omsorg
Avlösarservice
Boenden LSS, SoL
Boenden Socialpsykiatri/LSS
Kontaktpersoner SoL LSS
Korttidsvistelse
Ledsagarservice
Personlig assistans
Växel............................................................................ 72 10 00
Vård, stöd och utredning
Anhörigstöd
Bemanningsenhet
Biståndsenhet
Dagverksamheter
Hemsjukvård
Korttidsvård
Larmmottagning
Nattpatrull
Växel............................................................................ 72 10 00
Vård och omsorg
Särskilda boenden
Hemtjänst
Växel............................................................................ 72 10 00

FLERA VÄGAR IN
För att nå alla kommunens verksamheter kan man
ringa växeln eller hitta information på kommunens
hemsida under fliken kontakt.
Vill man snabbt nå en kommunal tjänsteman, ring
0521-72 19 99. En automatisk röst svarar och kopplar
dig vidare när man uppgett vem man önskar ringa.
E-post till enskild tjänsteman:
fornamn.efternamn@vanersborg.se
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Idrottshallar, gymnastiksalar m.m.
Där inget annat anges, bokningar och upplysningar
genom Arena-Fritid................................................. 72 20 27
Brålandahallen 40x20 m
2 omklädningsrum med dusch, bastu, 1 basketplan med
korgar, 1 handbollsplan med mål, 1 tennisplan med nät, 5
badmintonplaner med nät, 1 volleyplan med nät, 2 innebandymål.
Blåsutskolan 17x10 m
2 omklädningsrum med 4 duschar, 1 basketplan med korgar, badmintonlinjer finns men ej nät. Små innebandymål
finns.
Dalboskolan 35x18 m
4 omklädningsrum med dusch, 1 basketplan med 2 korgar,
1 handbollsplan med mål, 1 tennisplan med nät, 5 badmintonbanor med nät, 1 volleybollplan med nät, 2 innebandymål.
Fyrkanten 40x20 m
Vid arrangemang max 700 personer, 6 omklädningsrum
med dusch, bastu, 1 basketplan med 2 korgar, 1 handbollsplan med mål, 2 innebandymål, 5 badmintonbanor med
nät, 1 basketplan med 2 korgar, 1 badmintonplan, 1 volleybollplan med nät.
Frändeskolan, 16x10 m
2 omklädningsrum med dusch, bastu, 1 badmintonplan
med nät.

Granåsskolan 20x12 m.............................................. 72 17 02
Gymnasiehallen 42x24 m
Bordtennislokal, omklädningsrum, läktare 200 platser,
handboll, innebandy, badminton, volleyboll, basket.
Gymmixhallen
Idrottshall specialanpassad för gymnastik
........................................................................... 663 13, 157 75
Idrottshuset 40x20 m
950 fasta sittplatser + 800 stolar på golvet vid arrangemang, handikappingång genom hiss i foajén. Utrustad för
innebandy, handboll, 5 badmintonplaner, volleybollplan
med nät. 2 gymnastikhallar 10x20 m med tillgång till 1
basketplan med 2 korgar, 1 volleybollplan med nät, innebandymål, badmintonbana med nät.
Mariedalskolan 16x19 m
2 omklädningsrum med dusch, 1 basketplan med korgar, 1
badmintonbana.
Norra skolan
2 omklädningsrum med dusch, 1 basketplan med 2 korgar,
1 badmintonbana, 1 volleybollplan.
Onsjöskolan 36x18 m
4 omklädningsrum, innebandymål, basketplan med 2 korgar, tennisplan med nät, volleyboll med nät, 4 badmintonbanor med nät.
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Skerrud skola, 20x10 m
1 badmintonplan och innebandymål finns.
Tärnan
Bokning genom Margareta Hammar .................... 72 18 03
Öxnereds skola
Telefon........................................................................ 72 19 53
Bowlinghall, Brättevägen 7
Öppet vardagar kl 10-21, lördag och söndag kl 10-17
Spel, barnkalas, fest m m.
Bokning och information ............................................176 54
Aktivitetshuset Fregatten
Sporthall för boxning, boule, café
Bokning och information ................ 601 00, 070-77 26 258
Motionspalatset Vänerparken & Quality
Med hälsa/fitness, träning och mycket mer.
Upplysningar och bokning ..........................................677 72
www.motionspalatset.se
Friskis&Svettis
Industrigatan 8, 462 38 Vänersborg........................... 189 11
www.friskissvettis.se/vanersborg.
STC.................................................................................. 634 50
vanersborg.repslagarg@stc.se

Vänersvallen
8 omklädningsrum
1 st 11 manna gräs, 2 st 7 manna gräs, 2 st 11 manna konstgräs, 2 st rugbyplaner gräs.

Bangolf
Hårdton IK
Utomhus, Bergagårdsvägen 9, Vargön
2 maj-16 juni vard. kl. 16-20, lör och sön kl. 12-20
17 juni – 18 aug. alla dagar kl. 12-20
19 aug – 15 sept. vard. kl. 16-20, lör och sön kl. 12-20
Telefon............................................... 641 90, 070-994 82 10
Ursands camping
Äventyrsgolf under campingsäsong........................... 186 66

Boulebana
Inomhus vintertid: Fregatten, Vassbotten
Utomhus sommartid: Sjövallen
Telefon................................................. 103 78, 070-888 21 39

Golfbanor
Onsjö golfbana
En 18 hålsbana i välskött park- och skogsmiljö
utmed Göta älv, 9 håls pay & playbana,
(kräver inget medlemskap)
Restaurang, golfshop och driving range.................... 688 70
www.onsjogk.com

Ridanläggningar
Brätte ridskola............................................................... 189 00
www.vanersborgsryttarforening.com
Bergahästen Lindås Gård
Ridskola och turridning
Besöksadress: Sandgärdet 100 Vargön......... 070-663 27 85

Arena och ishall
Arena Vänersborg och Brätte ishall
Vaktmästare................................................................72 25 32
Allmänhetens åkning............................................... 72 20 27
www.vanersborg.se/istider

Idrottsplatser
Boteredsvallen
2 omklädningsrum
1st 11 manna + 2 st 7 manna gräs.
Frendevi, Frändefors
3 st 11 manna + 1st 7 manna gräs
1st grusplan, friidrottsarena med tillhörande redskap.
Hallevi, Vargön
Omklädningsrum, 2 st 11 manna + 1 st 7 manna gräs
1 st 11 manna konstgräs.
Sörbyvallen Brålanda
Omklädningsrum, 2 st 11 manna + 2 st 7 manna gräs,
1 st grusplan.
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Tennisbanor
Frendevi, Frändefors
2 st grusbanor................................................................ 402 78
Sportcentrum
4 st inomhusbanor + 3 st utomhusbanor
Information och bokning............................................ 673 38
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Kommunala samlingslokaler
Bygdegårdar & övriga samlingslokaler
För upplysningar rörande lediga tider vänd er direkt till
uthyraren. Där inget annat anges är riktnumret 0521

Ramnereds Bygdegårdsförening
Upplysning och bokning:
Kerstin Johansson.......................................................25 52 37

Arbetarföreningen/Stora Biografen
Residensgatan 5, 462 33 Vänersborg
Upplysning och bokning: Pantbanken ..................... 100 64

Väne Ryrs Ordenshus
Upplysning och bokning:
Bengt-Arne Karlsson........................................ 073-257 85 85

Dalbogården, Dalslands Gille
Upplysning och bokning: Marianne Knutsson ........186 81

Sivikens Bygdegårdsförening, Siviken skola
Upplysning och bokning:
Gunilla Haase Hallgren..................................070-760 06 55

Ekebro Bygdegård, Frändefors
Ekebro, 462 96 Frändefors
Vaktmästare och bokning: ......................................... 440 88
Folkets Hus, Vänersborg
Kungsgatan 15, 462 33 Vänersborg
Upplysning och bokning: ......................................... 57 57 57
Folkets Park Dalaborgsparken, Vänersborg
Upplysning och bokning:
Michael Dalerstedt.......................................... 070-251 86 67
Frändefors IF:s klubbhus, Frändefors
Upplysning och bokning:............................................ 402 78
Gestad Bygdegård, Gestad
Skerrud 200 Gestad, 464 65 Brålanda
Upplysning och bokning:
Jan-Olof Johansson............................374 73, 070-840 44 95

Vänersnäs Bygdegårdsförening
Upplysning och bokning
Anette Karlsson.........................................................22 24 04
Väne Ryrs Byalag, Hedevallen
Anders Sahlbom ....................................................... 25 70 01
info@racing.se
Västra Tunhems Hembygdsgård
Upplysning och bokning:
Annika Kukko...................................................073-752 82 46
Åttersruds Bygdegård
Åttersrud 300, 464 64 Brålanda
Upplysning och bokning:
Boel Carlsson................................................... 070-239 01 01
www.åttersrud.se
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Telefonnummer
Där inget annat anges är riktnumret 0521
Arena-Fritid, Brättevägen 15
462 35 Vänersborg
Verksamhetschef....................................................... 72 20 24
Bidrag, lotteri och ekonomi..................................... 72 20 27
Bokning av idrottsanläggning................................. 72 20 27
Konferensrum, evenemang och arrangemang........72 21 93
Fritidsbanken............................................................ 72 20 05
Inomhusanläggningar
Arenan och ishallen ...................................................72 25 32
Idrottshuset ...........................................................72 15 52
Fyrkanten, Vargön.....................................................72 23 47
Idrottshallen Brålanda...............................................72 15 09
Bowlinghallen................................................................176 54
Utomhusanläggningar
Vänersvallen, konstgräs.............................................72 25 32
Frendevi IP, Frändefors.............................................72 15 09
Hallevi IP, Vargön......................................................72 23 47
Randhemsvallen, Vargön..........................................72 23 47
Sörbyvallen, Brålanda................................................72 15 09
Vänersborgs skidklubbs stuga......................................195 63
Skidans hus, SK Granan.............................................. 309 09
Skidspåret Bergagården,
OK Skogsvargarna..........................................070-399 05 90

Bad
Brålandabadet, Brålanda................................070-482 67 02
Hallevibadet, Vargön................................................72 26 00
Ursandsbadet............................................................... 186 66
Vattenpalatset, Vänerparken.......................................675 50
Camping
Ursand............................................................................ 186 66
www.ursand.se
Sikhall..............................................................................372 44
www.sikhallscamping.se
Sörbostrand...................................................... 073-417 07 19
www.sorbostrandscamping.se
Gästhamnar
Grönvik, Ursand........................................................... 186 66
Sikhall .............................................................. 070-544 88 44
Vänersborgs Gästhamn
och Marina......................................... 657 09, 070-591 29 90
Naturskola
Stiftelsen Bergagården............................................. 22 37 70
Turistbyrå
Visit Vänersborg............................................................135 09
www.visittv.se

Följ vår sida på Facebook – du också
Allt fler väljer att följa Vänersborgs kommuns sida på Facebook.
Sommaren 2017 firade vi att vår sida hade nått 5 000 följare.
Våren 2020 var det en bra bit över 9 000 personer som följer
vår sida. En fantastisk utveckling.
– Ett stort tack till alla som engagerar sig med inlägg, kommentarer och gilla-markeringar, säger kommunikatör Thomas Fridén.
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Flera rankingar placerar vår sida som en av de absolut bästa
kommunala sidorna i Sverige. Det som får mest beröm är
engagemanget och att vi är snabba på att svara.
– Vi försöker hålla en personlig ton i dialogen med våra följare och har hittat en uppskattad mix av kommunal information med bilder och tips på sånt som är på gång.
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FÖRENINGSREGISTER
Den förening som vill ändra sina kontaktuppgifter är välkommen att kontakta
enheten Arena-Fritid på telefon 0521-72 20 27 eller e-post: fritid@vanersborg.se.

FUNKTIONSHINDERFÖRENINGAR
Afasiföreningen i N:a Älvsborg

Lasarettsvägen 17, Trollhättan
Tfn.............................................................. 0520-152 40
bengt-marberg@tele2.se

Astma o Allergiföreningen Thn/Vbg

Brätte 135, Vänersborg
Mobil........................................................ 070-632 10 79
a.allergi@gmail.com

Demensföreningen Thn - Vbg

Kronogatan 4F, Vänersborg
Mobil........................................................ 070-691 48 87
roger.moller@comhem.se

DHB Västra

Storgatan 7, Vänersborg
Mobil........................................................ 076-163 63 11
Tfn.............................................................. 0521-696 10
http://www.dhb.se/vastra
info@dhbvastra.se

DHR, Vänersborgs avd.

Vassbottengatan 16, Vänersborg
Mobil........................................................ 070-265 89 59
https://dhr.se/vanersborg/
vanersborg@dhr.se

Diabetesföreningen N:a Älvsborg

Österlånggatan 17, Trollhättan
Tfn.............................................................. 0520-390 65
https://diabetesna.se/sv
info@diabetesna.se

Funktionsrätt Vänersborg

Vassbottengatan 16, Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-631 33
funktionsratt.vanersborg@gmail.com

Fyrbodals Fibromyalgiförening

Vassbottengatan 16, Vänersborg
http://www.fibromyalgi.se/vanersborg-trollhattan
fyrbodal@fibromyalgi.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Fyrbodal

Kapellevägen 1 A, Uddevalla
Tfn.............................................................. 0522-194 40
http://www.hjarnkraft.se
hjarnkraft.fyrbodal@telia.com

Hjärt- o Lungsjukas fören. Dalsland/Vbg

Vassbottengatan 16, Vänersborg
Mobil........................................................ 070-325 30 21
bengt.hagstedt@comhem.se

Hörselskadades fören Vbg/
Thn med omnejd
Vassbottengatan 16, Vänersborg
https://hrf.se/vanersborgtrollhattan/
hrf.vbgthn@telia.com

IFS Fyrbodal

Lagerbergsgatan 20, Uddevalla
Mobil........................................................ 070-645 59 68
Tfn.............................................................. 0522-315 08
lasse.candler@hotmail.com

Mag-o tarmföreningen Fyrbodal

Munkebo Maden 1, Trollhättan
Mobil........................................................ 073-731 22 06
https://magotarm.se/fyrbodals-lokalavdelning/
fyrbodal@magotarm.se

Neuro Trollhättan-Vänersborg

Vassbottengatan 16, Vänersborg
Mobil........................................................ 073-364 03 55
http://neuro.se/trollhattan-vanersborg
trollhattan-vanersborg@neuro.se

Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän

Röda Korset

Personsk.förb. RTP N:a Älvsb.Lokalavd.

IDROTTSFÖRENINGAR

Snödroppsvägen 69, Vargön
Mobil........................................................ 070-966 56 91
Tfn........................................................... 0521-22 31 28
parkinson.nu@hotmail.se
Lasarettsvägen 17, Trollhättan
Tfn........................................................... 0520-48 00 32

Psoriasisförb lok.avd N:a Älvsborg

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-840 45 14
http://www.redcross.se/vanersborg
marianne.barrljung@gmail.com

Badminton

Bragegatan 16, Mellerud
Mobil........................................................ 076-315 62 75
https://www.psoriasisforbundet.se/norra-alvsborg/
psonorraalvsborg@hotmail.com

Badmintonklubben Dalton

Reumatikerföreningen Vänersborg

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-804 52 81
Tfn................................................................ 052168168
http://www.idrottonline.se/vanersborg/vanersborgsbsbadminton
rydholm@hotmail.com

Gasverksgatan 14, Vänersborg
Tfn........................................................... 0521-71 12 22
vanersborg@reumatiker.se

SRF Vänersborg-Färgelanda

Ödeborg Stommen 1, Färgelanda
Mobil........................................................ 070-288 78 46
Tfn.............................................................. 0528-103 92
https://www.srf.nu/om-oss/organisation/distrikt-ochlokalforeningar/srf-bohuslan/srf-vanersborg-fargelanda/
vanersborg.fargelanda@srf.nu

Strokeföreningen Fyrbodal

Lasarettsvägen 17, Trollhättan
Tfn.............................................................. 0520-102 28
https://strokevg.se/fyrbodal
strokeforeningenfyrbodal@telia.com

Vänersborgs Teckenspråksförening
Storgatan 7, Vänersborg
http://vtf.vg/
tsp.vtf@gmail.com

Vänersborg-Södra Dals FUB

Ringgatan 18 B, Vänersborg
Mobil........................................................ 070-817 09 38
Tfn.............................................................. 0521-173 26
https://www.fub.se/lokalt/fub-vanersborg-sodra-dal
kerstin.svensson.26@gmail.com

IDÉBURNA FÖRENINGAR
EFS Missionsförsamling i Vänersborg

Vänersborg
Tfn........................................................... 0521-26 55 93

Equmeniakyrkan Vänersborg

Brålanda
stefan.nilsson@hellbergs.se

Vänersborgs Badmintonsällskap

Bandy
Blåsut Vänersborgs Bandyklubb

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-521 61 73
http://www.blasutbk.se
blasutbk@telia.com

IFK Vänersborg

Tfn.............................................................. 0521-172 74
http://www.ifkvanersborg.se
info@ifkvanersborg.se

Vargöns Bandyklubb

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-654 22 53
vargonbk@gmail.com

Bordtennis
Vänersborgs Bordtennisklubb

https://idrottonline.se/VanersborgsBTK-Bordtennis
ake.l.westerlund@telia.com
Mobil........................................................ 070-833 56 99
Tfn.............................................................. 0521-688 77

Boxning
Vänersborgs Boxningssällskap

Mobil........................................................ 070-751 76 98
andsaw@spray.se

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-690 50
equmenia@equmeniakyrkanvanersborg.se

Bowling

Frändefors Vi Ungaklubb

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-962 21 87
http://www.bkskrufscha.se

Frändefors
Tfn........................................................... 0521-25 81 31
adam.linda@telia.com

Fältbiologerna Vänersborg

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-728 79 74
Tfn.............................................................. 0520-321 20
rune.stenholm@faltbiologerna.se

Naturskyddsföreningen Vänersborg

Vargön
Mobil........................................................ 070-223 25 46
https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/
snfvanersborg@gmail.com

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-109 77

Bowlingklubben Skrufscha Dam

Truba Bowlingklubb

Vänersborg
http://www.vanersborgsbowling.se
margareta.hernvall@hotmail.se
Mobil........................................................ 070-493 66 80
Tfn........................................................... 0522-66 22 12

Vänersborgs Bowlingsällskap

Mobil........................................................ 070-585 42 92

Brottning
Vänersborgs Atlet o Brottarklubb

Mobil........................................................ 070-732 38 95
http://www.vanersborgsbrottarna.se
fam.johansson@mbox324.tele2.se
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Bågskytte

Friluftare, Friskvård

Vänersborgs Bågskytteklubb

Friluftsfrämjandet Vänersborg lokalavd.

Curling

Gymnastik

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-773 52 79
https://idrottonline.se/VanersborgsBSK-Bagskytte/
fridaskytte@hotmail.com

Curlingklubben Vänersborg

Vargön
Mobil........................................................ 073-763 17 33
http://www.vanersborgcurling.se
difmelba@gmail.com

Cykel
Cykelklubben Wänershof

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-242 49 23
http://www.svenskidrott.se/o/ckwanershof
ckwanershof@gmail.com

Fotboll
Bosna FC

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-221 13 57
zekerijad.fejzic@schunk-tokai.se

Brålanda Idrottsförening

Mobil........................................................ 070-744 50 57
Tfn.............................................................. 0521-312 17
http://www.bralandaif.se
kansli@bralandaif.se

Frändefors IF

Tfn.............................................................. 0521-402 78
http://www.fiffen.com
fiffen@telia.com

Föreningen GYM1

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-941 33 01
elin@gym1.se

Gestad Sportklubb

Brålanda
Mobil........................................................ 070-832 05 90
Tfn.............................................................. 0521-320 59
heljerud200@telia.com

Ryrs Allmänna Idrottsförening

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-257 07 13
Tfn........................................................... 0521-25 71 42
http://www.svenskalag.se/raif

Wargöns IK

Vargön
Tfn........................................................... 0521-22 09 42
http://www.wargonsik.se
kansli@wargonsik.se

Vänersborgs FK

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-556 28 79
http://www.friluftsframjandet.se/vanersborg
carinamundin@icloud.com

Frändefors Gymnastikklubb

Tfn........................................................... 0521-25 42 00
lisbeth.hoglund@telia.com

IF Friskis-Svettis Vänersborg

Tfn.............................................................. 0521-189 11
info@vanersborg.friskissvettis.se

IF Änglarna

Dals Södra FFI

Frändefors
Mobil........................................................ 070-200 09 41
http://www.laget.se/dalssodraffi/start.html
dalssodra@gmail.com
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Trollhättan
Mobil........................................................ 073-443 98 29
www.idrottonline.se/vanersborg/vanersborgskkkonståkning
kktv@live.se

Långgolf

Minigolf

http://www.sportadmin.se/hemsida/start/?ID=62040
vanersborgsgf@gmail.com

Handboll
HK Brätte

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-524 18 80
http://www.laget.se/hkbratte/
hkbratte@outlook.com

Hästsport, Ridsport
Dalslands Hästsportklubb

Brålanda
Mobil........................................................ 070-519 56 27
http://www.dalshsk.se
dhsk@dalshsk.se

Landi Islandshästförening

Upphärad
jojo940613@hotmail.com
Mobil........................................................ 070-525 05 63

Nuntorp Hästsportklubb

Brålanda
Tfn.............................................................. 0521-307 73
http://www.nhsk.se
camilla.hector@telia.com

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-688 70
http://www.onsjogk.com
info@onsjogk.com

Hårdton IK

Vargön
Mobil........................................................ 070-994 82 10
http://www7.idrottonline.se/HardtonIK-Bangolf
0521.64190@telia.com

Orientering
OK Roto

Frändefors
Tfn........................................................... 0521-25 30 94
http://www2idrottonline.se/default.aspx?id=243416
eva-lena@privat.utfors.se

OK Skogsvargarna

Vargön
okskogsvargarna@gmail.com

Rodd
Vänersborgs Roddklubb

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-332 77 72
Tfn.............................................................. 0521-618 21
thony@motionspalatset.se

Rugby

Vänersborgs Ryttarförening

Vänersborgs Rugbyklubb

Innebandy

Scouting

Mobil........................................................ 070-272 60 81
http://www.vanersborgsryttarforening.se
vrfinfo@telia.com

IBK Vänersborg

KFUM Tunhems Idrottsavdelning

Friidrott

Konståkningsklubben
Trollhättan & Vänersborg

Vänersborgs Gymnastikförening

Vänersborgs IF

Tfn.............................................................. 0521-631 51
http://www.korpenvanersborg.se
kansli@korpenvanersborg.se

Konståkning

Onsjö Golfklubb

Mobil........................................................ 072-323 19 87
http://www.ibkvanersborg.se
kansliet@ibkvanersborg.se

Vänersborgs korpförening

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-774 90 07
Tfn.............................................................. 0521-666 76
patrik.duretic@vanersborgshockey.se

Vänersborg
Mobil........................................................ 076-817 09 38
Tfn.............................................................. 0521-173 26
http://www.fub.se/lokalt/fub-vanersborg-sodra-dal
kerstin.svensson.26@gmail.com

Tfn.............................................................. 0521-611 12
vanersborgfk@telia.com
Tfn.............................................................. 0521-100 53
https://www.vanersborgsif.se
pernilla@vanersborgsif.se

Vänersborgs Hockey Club

Trollhättan
Mobil........................................................ 070-306 77 75
martinjohansson9005@hotmail.com

Tvåstad KIK

Vänersborg
Mobil...................................................... 070-236 227 37
https://www.laget.se/tvastadkik
kiktvastad@gmail.com

Ishockey
Trestads Hockey Talanger

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-442 75 07
info@eventsport.se

Vänersborg
https://www.vanersborgrugby.se
info@vanersborgrugby.se
Rugby

Hunnebergs-KFUM-Scoutkår

Västra Tunhem
Mobil........................................................ 070-852 35 73
http://scouterna.se/hunneberg
hunnebergkfum@telia.com

Segling
Vänersborgs Segelsällskap

Mobil........................................................ 070-357 88 90
Tfn.............................................................. 0521-634 68
http://vss.gotanet.se
vss@vss.gotanet.se

Simning
Hallwickklubben Laxöringen

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-864 32 79
Tfn.............................................................. 0521-677 99
arneskoglund@hotmail.com

vänersborg.kommunguide.se
Simklubben Vänersborg

Ekebro bygdegårdsförening

Skidor

Equmeniakyrkans musikkår

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-991 18 35
http://www.simklubbenvanersborg.nu/
skv.kansli@gmail.com

Skidklubben Granan

Mellerud
Mobil........................................................ 070-542 45 64
http://www.skgranan.com
anolfsbol@hotmail.com

Vänersborgs Skidklubb

Mobil........................................................ 070-524 71 99
http://www.vanersborgssk.se
vanersborgssk@gotanet.se

Tae Kwon Do
Vänersborgs Taekwondo Yoksa

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-534 88 14
http://www.yoksa.se
roger@yoksa.se

Tennis
Vänersborgs Tennisklubb
Vänersborg
http://www.vanersborgstk.se
vtk.vanersborg@telia.com

Vattenskidor
Vänersborgs Vattenskidklubb

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-213 26 41
http://www.vvsk.com
info@vvsk.com

KULTURFÖRENINGAR
Birger Sjöbergsällskapet

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-188 58
http://www.birgersjoberg.se
bengt.kaage@telia.com
Kulturverksamhet, Musik

Blue Chain Vänersborg

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-688 81 91
http://www.bluechain.se
bluechainvbg@gmail.com
Kulturverksamhet, Musik

Brålanda Sundals-Ryrs
Hembygdsförening

Brålanda
Mobil........................................................ 070-951 23 42
http://www.hembygd.se/bralanda-sundal-ryrs
marianne.larsson66@hotmail.com
Kulturverksamhet

Byalaget i Väne Ryr

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-557 78 80
https://www.facebook.com/vaneryrsbyalag/
thomas@brenstrom.com
Intresseförening, Kulturverksamhet, Olika aktiviteter

Dalaborgsparken

Vänersborg
http://dalaborgsparken.nu
info@dalaborgsparken.nu
Dans

Dalslands Gille

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-186 81
marianne-knutsson@hotmail.com
Kulturverksamhet, Skapande verksamhet

Frändefors
Tfn.............................................................. 0521-440 88
https://www.facebook.com/ekebrofrandefors/
Kulturverksamhet
Vänersborg
Mobil........................................................ 070-495 29 36
https://www.facebook.com/Equmeniakyrkans-MusikkörVänersborg-100977121472584/
Musik

Eritreansk kulturförening i Vänersborg
simon_didi@hotmail.com
Kulturverksamhet

Föreningen Norden Vänersborg
Vänersborg
sickan.karlsson@hotmail.se
Kulturverksamhet

Föreningsarkivet Vänersborg

Mobil........................................................ 070-619 69 67
info@foreningsarkivet-vanersborg.se
Kulturverksamhet

Galleri 3

Vänersborg
https://galleri3.tumblr.com
annalenaemden@gmail.com
Konstnärer, Kulturverksamhet, Skapande verksamhet

Gestad bygdegårdsförening

Brålanda
Mobil........................................................ 070-726 98 00
https://bygdegardarna.se/gestad/
slommehagen@hotmail.se
Kulturverksamhet

Grupp av knoppar

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-623 40 47
https://www.facebook.com/Grupp.av.knoppar/
khaldounalali2016@gmail.com
Barnverksamhet, Familjeverksamhet, Folkdans, Fotboll,
Konstnärer, Kulturverksamhet, Matlagning, Skapande
verksamhet, Teater, Textilslöjd

Support Group Network-SGN

vänersborg
https://supportgroup.se/
info@supportgroup.se
Barnverksamhet, Familjeverksamhet, Friidrott, Kulturverksamhet, Musik, Olika aktiviteter, Opinionsarbete,
Studieverksamhet

Trollhättan-Vänersborgs spelklubb

Vänersborg
Mobil........................................................ 076-774 38 53
https://www.facebook.com/TVSK-305326126167130
tvspelklubb@gmail.com
Kulturverksamhet

Utanför Ramarna Kvinnoförening

Vänersborg
Mobil........................................................ 076-884 50 05
utanfor.ramarna.kv@gmail.com
Barnverksamhet, Kulturverksamhet, Olika aktiviteter

Wallhack

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-586 56 83
http://wallhack.se
info@wallhack.se
Intresseförening, Kulturverksamhet, Olika aktiviteter

Vargöns Musikkår

Vargön
Mobil........................................................ 073-961 11 32
http://www.vargonsmusikkar.se
vargonsmusikkar@gmail.com
Kulturverksamhet, Musik

Vassända Naglums Hembygdsförening

Vänersborg
Tfn........................................................... 0521-25 51 73
https://www.hembygd.se/vassanda-naglum
kerhille@gmail.com
Kulturverksamhet

Vår Bygd 1891

Frändefors
Mobil........................................................ 073-804 30 78
http://www.varbygd1891.se
hans.skarholm@telia.com
Kulturverksamhet

Körföreningen ÄggliKören

Vänersborgs ”eminenta” storband

Några Målare

Vänersborgs Filmstudio

Ramnereds bygdegårdsförening

Vänersborgs Idrottshistoriska Förening

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-986 32 29
kerstin.kalen@gmail.com
Kulturverksamhet, Körsång
Vänersborg
Mobil........................................................ 070-824 53 94
https://www.nagramalare.se
paul.nordholm@telia.com
Konstnärer, Kulturverksamhet
Vänersbrg
Tfn........................................................... 0521-25 52 37
https://bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/ramnered
sara_creutz@hotmail.com
Kulturverksamhet

Riksteaterföreningen i Vänersborg

Vänersborg
http://vanersborgsstorband.se/
per.liven@telia.com
Kulturverksamhet, Musik

Vargön
Mobil........................................................ 073-985 33 88
http://www.vanersborgfilmstudio.se
nusse57@hotmail.com
Kulturverksamhet
Vänersborg
http://www.vanersborgsihf.se
052118785@telia.com
Intresseförening,Kulturverksamhet

Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad

vbgteater@gmail.com
Kulturverksamhet,Teater

http://www.konstgrafiska.se
info@konstgrafiska.se
Konstnärer, Kulturverksamhet

Sivikens bygdegårdsförening

Vänersborgs musikförening

Sundals släktforskarförening

Vänersborgs Släktforskare

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-760 06 55
https://bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/siviken
hallgren.alviken@live.se
Kulturverksamhet
Mellerud
Mobil........................................................ 072-563 18 75
https://www.facebook.com/groups/1920658801482431/
sonja48@hotmail.com
Kulturverksamhet

Mobil........................................................ 073-029 84 76
Tfn............................................................... 0521-67578
http://www.vanersborgsmusikforening.se
b-o.bengtsson@telia.com
Kulturverksamhet,Musik
Mobil........................................................ 070-647 81 40
Tfn.............................................................. 0521-129 41
http://www.venersborgsslektforskare.se
jende@telia.com
Kulturverksamhet
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Vänersborgs Stadsmusikkår

Vänersborg
Mobil........................................................ 072-376 75 01
https://sv-se.facebook.com/vbgsmk/
tom.bergsten@gmail.com
Kulturverksamhet,Musik

Vänersborgskören Björnligan

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-032 41 73
http://björnligan.se/
bjorn.hard@gmail.com
Kulturverksamhet,Körsång,Musik

Vänersnäs Bygdegårdsförening

Vänersnäs
Mobil........................................................ 070-810 52 78
Tfn........................................................... 0521-22 21 02
https://www.vanersnasbygdegard.com
vanersnasbygdegardsforening@hotmail.com
Julmarknad, Kulturverksamhet, Midsommarfirande,
MTB

Vänersnäs hembygds- och
fornminnesförening

Vänersnäs
Mobil........................................................ 0761-95 89 85
torsred@gmail.com
Kulturverksamhet

Västergötlands dragspelsförbund

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-657 59 06
http://www.vgdf.org
styrelsen@vgdf.org
Kulturverksamhet, Musik

Vävstugeföreningen Skytteln

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-987 46 50
http://www.skyttelnvanersborg.se
tovs_57@hotmail.com
Kulturverksamhet, Skapande verksamhet, Vävning

Åttersruds Bygdegårdsförening

PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Aktiva Seniorer Vänersborg
Vänersborg
rost@gotanet.com

Posten Seniorerna Trollhättan/
Vänersborg

Blåsorkester PlayOff

PRO Frändefors

Vänersborg
annlolis64@gmail.com
Kolonilott

Frändefors
Mobil........................................................ 070-958 26 63
reidar.mars@gmail.com

PRO Vargön

Vargön
Mobil........................................................ 070-692 10 76
Tfn........................................................... 0521-22 33 72
https://www.pro.se/Distrikt/Norra-Alvsborg/Samorg/
Vanersborg/Foreningar/Vargon/
bepsson@hotmail.com

PRO Vänersborg

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-191 91
https://www.pro.se/Distrikt/Norra-Alvsborg/Samorg/
Vanersborg/Foreningar/Vanersborg/
pro.vbg@telia.com

Seniorernas Hobbyslöjd

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-642 51
https://seniorslojden.se/
hans.rube@gmail.com

SPF seniorerna Lilla Paris

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-633 70
https://www.spf.se/lillaparis
brev@spflillaparis.se

SPF seniorerna Södra Dal

NYKTERHETSFÖRENINGAR

SPF seniorerna Södra Väne

Brålanda
Mobil........................................................ 076-221 93 14
Tfn.............................................................. 0521-320 67
Nykterhet,Opinionsarbete

IOGT-NTO Ryrs Framtid

Vänerborg Ryr
Mobil........................................................ 073-257 85 85
ba.konsult@telia.com
Nykterhet, Opinionsarbete

IOGT-NTO Trygghet

Vänersborg
Mobil........................................................ 072-801 07 14
https://vanersborg.iogt.se
iogt1@outlook.com
Nykterhet

MHF Brålanda

Brålanda
1130.jonsson@telia.com
Mobil........................................................ 073-064 30 01
Nykterhet

Motorförarnas Helnykterhetsförb
Vänersborgsavd

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-169 82
https://www.mhf.se/regioner/mhf-vanersborg/
Nykterhet, Opinionsarbete
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Vänersborg
Mobil........................................................ 070-249 76 40
Tfn.............................................................. 0521-617 42
www.svenskablastjarnan.se
bo.ekberg@hotmail.se
Djurvård

Trollhättan
birgitta.gittan@tele2.se
Mobil........................................................ 070-440 12 58
Tfn.............................................................. 0520-709 50

Brålanda
Mobil........................................................ 070-239 01 01
https://www.åttersrud.se
boel.carlsson@salbomiljokonsult.se
Kulturverksamhet

IOGT-NTO Kamratringen

Blå Stjärnan i Vänersborg

Brålanda
Mobil........................................................ 070-966 65 81
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/norraalvsborg/
foreningslista/sodra-dal/
052134001@telia.com
Trollhättan
Mobil........................................................ 070-617 42 70
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/norraalvsborg/
foreningslista/sodravane
kjebe.gunnarsson@gmail.com

Svenska Kommunalpensionärers
förbund avd. 118

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-274 26 96
vanersborg.avd118@skpf.se

Visions pensionärssektion

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-666 05
kjell.sjoberg@telia.com

Vänersborgs
Pensionärsgymnastikförening

Vänersborg
Tfn........................................................... 0521-25 42 50
lena.hummerhielm@gmail.com

ÖVRIGA FÖRENINGAR
Bilpool i Väst

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-956 78 25
www.bilpoolivast.se
info@bilpoolivast.se

Vänersborg
Musik

Brinke koloniförening

Brålanda väntjänst

Brålanda
Tfn.............................................................. 0521-313 13
http://bralandavantjanst.dinstudio.se/news_1.html
bralanda.vantjanst@telia.com
Intresseförening, Olika aktiviteter

Fritidsföreningen för kvinnor, barn & unga
Vänersborg
Tfn................................................................ 052167584
Familjeverksamhet, Kulturverksamhet, Olika aktiviteter

Holmängens Koloniförening

Vänersborg
Mobil........................................................ 076-716 55 41
stig_larsson@hotmail.com
Kolonilott

Inner Wheel

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-946 26 02
https://www.innerwheel.se
ing-marie.ottosson@teia.com

Islamska Kulturcenter

Vänersborg
Mobil........................................................ 072-268 63 03
islamslkulturcenter@hotmail.com
Olika aktiviteter

Kyrkängens Förening

Vänersborg
Mobil........................................................ 076-861 35 66
Tfn.............................................................. 0521-613 56
http://www.123minsida.se/kyrkangen
70rolle@gmail.com
Kolonilott

Lions Club Brålanda

Mobil........................................................ 070-340 74 66
http://www.lions.se
christer.waldemarson@telia.com
Olika aktiviteter

Lions Club i Vänersborg

Mobil........................................................ 070-627 48 17
http://www.lions.se
rager.palm@telia.com
Olika aktiviteter

SA o ROMA

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-092 55 26
Barnverksamhet, Familjeverksamhet

Somaliska Kulturföreningen

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-590 59 49
ciise119@hotmail.com
Olika aktiviteter

Supporterklubben Älgarna IFK Vänersb
Vänersborg
Bandy

Ungdomsföreningen Viljan

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-508 65 16
uf.viljan@telia.com
Dövförening

vänersborg.kommunguide.se
Vargöns Blåsare

Vargön
Mobil........................................................ 070-538 26 41
sunehay@telia.com
Musik

Vargöns Fotoklubb

Vargön
Tfn........................................................... 0521-22 19 44
ordforande@wargonsfotoklubb.se
Foto och film

Vargöns Musikskolas FF

Vargön
Mobil........................................................ 070-587 27 17
Musik

Villaägarna Vänersborg
Trollhättan Lilla Edet

Trollhättan
http://www.villavanersborg-trollhattan.se
Mobil........................................................ 073-040 57 00
Tfn.............................................................. 0520-174 98
Intresseförening

Vänersborgs Bridgesällskap

Trollhättan
Mobil........................................................ 070-550 76 85
Bridge

Vänersborgs Brukshundklubb

Vänersborg
Tfn.............................................................. 0521-173 43
www.vanersborgsbhk.se
vbgbrukshundklubb@gmail.com
Hunddressyr

Vänersborgs Koloniträdgårdars
Centralförening

Vänersborg
styrelsenvkc@gmail.com
Mobil........................................................ 072-398 14 42
Kolonilott

Vänersborgs Modellflygklubb

Vänersborg
Mobil........................................................ 070-478 35 03
Tfn.............................................................. 0521-672 12
johan_flyg@hotmail.com
Linflygning, Modellflygning

Vänersborgs musikskolas FF

Vänersborg
Mobil........................................................ 073-955 49 11
anna.rahnangen@fyrstadsflyget.se
Musik

Vänersborgs Musikskolas
Paradorkester

Vänersborg
Tfn........................................................... 0521-27 10 51
Musik

Vänersborgs Lottakår

Tfn.............................................................. 0521-183 35
http://www.lottorna.se
lottorna@tele2.se
Olika aktiviteter
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Barn söker familjer med plats
i hem och hjärta.
Till barn som av olika anledningar inte kan bo hemma söker vi vanliga familjer/vuxna som
har klokskap, tålamod, värme och engagemang att ta emot ytterligare en familjemedlem
för kortare eller längre tid.

Intresserad?
Mer information hittar du på www.vanersborg.se familjehem där du också kan fylla i en
digital intresseanmälan, alternativt kan du ringa till någon av våra familjehemssekreterare
genom kommunens vxl 0521-721000

Vi är Kunskapsförbundet:
Birger Sjöberggymnasiet
Magnus Åbergsgymnasiet
Nils Ericsonsgymnasiet
Vuxenutbildningen
www.kunskapsforbundet.se
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Riktnr 0521 om inget annat anges

AFFÄRSRÅDGIVNING

DÄCK

GLASMÄSTERIER, BILGLAS

Thores Däck

Allég. 35, BRÅLANDA................................... 315 55
Däckhotell. Följ oss på facebook.
www.thoresdack.se

EKONOMI
Ludvig & Co

Residensg. 23,
VÄNERSBORG.......................................... 57 24 00
www.ludvig.se

LJUNGSTRÖMMERS GLAS • VÄNERSBORG

Ljungströmmers Glasmästeri AB /
Samglas Vänersborg

Regementsg 34A, VÄNERSBORG................ 107 97
vanersborg@samglas.se
www.ljungstromersglas.se
www.samglas.se

JURIDIK

BEGRAVNINGSBYRÅER
Ludvig & Co

Residensg. 23, VÄNERSBORG................. 57 24 00
www.ludvig.se

ENTREPRENADMASKINSARBETEN
Olssons Traktortjänst, Entreprenad
Klarahill - Blixt Begravningsbyrå AB

Drottningg. 6,
VÄNERSBORG.......................................... 71 11 63
www.blixtbyra.se

Fröjs v. 3, VARGÖN................................... 22 14 76
Mobil.................................................. 070-399 05 90
olssons.traktortjanst@telia.com
www.rolandolsson.3w.se

FASTIGHETSFÖRMEDLING

GeBlod (blodcentralerna) hittar du på
Uddevalla sjukhus.............................. 010-435 30 25
NÄL.................................................... 010-435 30 20
www.geblod.nu

BOSTADSFÖRETAG

Ludvig & Co

Residensg. 23, VÄNERSBORG................. 57 24 00
www.ludvig.se

Konsumentvägledning................................ 72 10 99
Budget- och skuldrådgivning...... 72 24 77, 72 24 60
www.vanersborg.se/konsument

Individ - och familjeomsorg
Familjehemsgruppen, Residensg. 20
VÄNERSBORG.......................................... 72 10 00
www.vanersborg.se
Se även vår annons

KVINNOJOURER

Mäklarhuset Vänersborg AB

Hamng. 9, VÄNERSBORG............................ 680 85
Se även vår annons

Individ & Familjeomsorgen

Tfn......................................................... 0520-398 70
www.vanersborg.se/omsorg--hjalp/akut-hjalpkrishantering/kvinnojour.html
Via avtal med Trollhättans stad erbjuds kvinnor från
Vänersborg utsatta för våld och övergrepp i nära
relation hjälp via Kriscentrum för kvinnor i Trollhättan.

KYRKOR, SAMFUND
Svenska Kyrkan i Vänersborg & Väne-Ryr

Vallg. 13, VÄNERSBORG.......................... 26 02 60
www.vanersborgsbostader.se

Brog. 5, VÄNERSBORG................................ 122 25
Mån-fre 10-18, lör 10-14
dvbyrackan@live.se

Konsument Vänersborg

FASTIGHETSMÄKLARE

AB Vänersborgsbostäder

Byrackans Zoo

KONSUMENT VÄNERSBORG

Vänersborgs kommun

FRISÖRER

DJURTILLBEHÖR / KATT- OCH HUNDTRIM

Residensg. 23,VÄNERSBORG.................. 57 24 00
www.ludvig.se

KONTAKT/FAMILJEHEM

BLODGIVARE

Välkommen att lämna blod i NU-sjukvården!

Ludvig & Co

Kungsg. 23, VÄNERSBORG...................... 26 55 00
www.svenskakyrkan.se/vanersborg

FÖRVALTNING - BOSTAD

POLITISKA ORGANISATIONER

Riksbyggen

Anders Lindqvist, kundansvarig
förvaltning.......................................... 0522-65 44 57
Växel................................................... 0771-860 860
www.riksbyggen.se
Se även vår annons

Centerpartiet Vänersborg

Ordförande Ingvar Håkansson
www.centerpartiet.se/lokal/fyrbodal/vanersborg/
startsida
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Riktnr 0521 om inget annat anges

RESTAURANGER

STUDIEFÖRBUND

UTBILDNINGAR

Folkets Hus

Dalslands Folkhögskola

Kungsg. 15, VÄNERSBORG...................... 57 57 50
www.folketshusvanersborg.se
Se även vår annons

Folkhögskolev. 6,
458 30 FÄRGELANDA
Tfn......................................................... 0528-758 80
dalslands.folkhogskola@vgregion.se
www.dals.fhsk.se

SECOND HAND
Erikshjälpen & Pingstkyrkan
Second Hand butik

Vassbotteng. 16, VÄNERSBORG................. 173 27
Öppettider Butik och gåvomottagning:
tis och tors 12-18, lör 10-14
(Stängt lördagar i juli och röda dagar)
www.erikshjalpen.se/store/vanersborg

SKATTERÅDGIVNING

Folkhögskolan Trollhättan
Studiefrämjandet Fyrbodal

Tfn.................................................................. 121 20
fyrbodal@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se

TILLVERKNINGSINDUSTRIER

Residensg. 23, VÄNERSBORG................. 57 24 00
www.ludvig.se

Nya skor i Vänersborg AB

Sundsg. 9B, VÄNERSBORG......................... 170 30
www.nyaskor.se

Växel........................................................... 72 27 40
Birger Sjöberggymnasiet............................ 72 18 11
Magnus Åbergsgymnasiet................. 0520-52 57 75
Nils Ericsonsgymnasiet...................... 0520-52 42 00
Vuxenutbildningen...................................... 72 27 40
www.kunskapsforbundet.se
Se även vår annons

VARGÖN
Tfn............................................................... 27 73 00
www.vargonalloys.se

TURISTBYRÅER
Visit Trollhättan Vänersborg AB

SKOR

Kunskapsförbundet Väst

VETERINÄRER

Vargöns Alloys AB
Ludvig & Co

Lasarettsv. 9,
461 52 TROLLHÄTTAN
Tfn...................................................... 0520-47 08 80

VÄNERSBORG
Tfn.................................................................. 135 09
www.visittv.se
Se även vår annons

Medlem i
Sveriges Frisörföretagare

AniCura Bohusläns Djursjukhus

Bastiong. 26,
UDDEVALLA........................................ 0522-817 70
www.anicura.se/bohuslan

Professionell
telefonpassning

Eva´s klipp Hårstylisterna

Prova oss under tre
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

Edsg. 14,
VÄNERSBORG
Salong
Wikström
& Norrman
Edsg.
14, VÄNERSBORG ...............636
00
Telefon.................................
636 00

033-700 71 00

Salong Wikström & Norrman

www.diatel.se

Allt inom solskydd!
Markiser, screen, Persienner
Rullgardin, Plissé & lamellgardiner
Solskyddsprodukter, 0521-131 10
Industrigatan 8, Vänersborg
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Bilglas • Stenskottslagning • Plast • Isolerglas
Fönsterreparationer • Solﬁlm • Energiglas • Spegelglas
Tavelinramning
Öppettider: mån - fre 07.00-16.30

Regementsgatan 34A • 462 32 Vänersborg
Tel: 0521-107 97 • Mob: 0763-57 08 33
www.ljungstromersglas.se • www.samglas.se
vanersborg@samglas.se

vänersborg.kommunguide.se

Företagskickoff
Kundevent
Möhippa
Svensexa
Kompisträff
Födelsedag
Släktrace
Ange rabattkod LFG19 för 20% rabatt
på första drop-in passet

a
l
l
a
r
ö
f
t
Nöje

Glimminge Motorstadion, Uddevalla 0522-661200

För en trygg och lyckad försäljning!
Hamngatan 9, 462 33 Vänersborg, 0521-680 85
vanersborg@maklarhuset.se, maklarhuset.se/vanersborg

Osäker på vem du ska
anlita? Det är smart

ODR Total till hushåll
Köp din tåg- & bussbiljett hos oss!

Ska du vårstäda vinden, anlägga ny väg, dränera
runt huset, lägga plattor på uteplatsen, slamsuga
brunnen, asfaltera uppfarten, gräva upp en
gammal stubbe, anlägga pool på tomten,
transportera något stort till andra änden av landet, l
viktigt dokument eller spola oljegropen?
Oavsett hur dina planer ser ut, hjälper vi dig att t
från A till Ö. Planering, upphandling, logistik – vi
hela kedjan. Kontakta oss redan på idéstadiet! Vi k
med mer än du anar. Hjärtligt välkommen med din förfrågan
på 0520-47 70 00 eller centralen.se

Ska du vårstäda vinden, anlägga ny väg, dränera
runt huset, lägga plattor på uteplatsen, slamsuga
Ska du vårstäda vinden, anlägga ny väg, dränera runt huset,
brunnen, asfaltera uppfarten, gräva upp en
lägga plattor på uteplatsen, slamsuga brunnen, asfaltera
gammal stubbe, anlägga pool på tomten,
uppfarten, gräva upp en gammal stubbe, anlägga pool på tomten,
transportera något stort till andra änden av landet,
l
0521-10027
transportera något stort till andra änden av landet, leverera ett
dokument eller spola oljegropen?
viktigt dokument eller spolaviktigt
oljegropen?
Oavsett
dina
ser ut, hjälper vi dig att t
Oavsett hur dina planer ser ut,
hjälperhur
vi dig
attplaner
t a ditt projekt
från A tilllogistik
Ö. Planering,
upphandling,
logistik – vi
från A till Ö. Planering, upphandling,
– vi ansvarar
för
hela på
kedjan.
Kontakta
redan på idéstadiet! Vi k
hela kedjan. Kontakta oss redan
idéstadiet!
Vi kanoss
bidra
med
mer än dumed
anar.
med mer än du anar. Hjärtligt
välkommen
dinHjärtligt
förfråganvälkommen med din förfrågan
på 0520-47 70 00 eller centralen.se
på 0520-47 70 00 eller centralen.se

Vänersborgs Turistbyrå
| www.visittv.se | info@visittv.se

En del i ditt liv
0521-26 55 00
Kyrkans Hus
Kungsgatan 23

Facebook svenskakyrkan.se/vanersborg WWW

Ursand Resort & Camping
Campingen ligger vackert belägen intill en av Vänerns maffigaste sandstränder.
Unna dig en avkopplande stund på stranden eller ett åk i vårt äventyrsbad.
Precis intill finner du restaurang, glasscafé Blåbärsstället och leklandet med
våra många barnaktiviteter.
Missa inte ett besök i vår spaavdelning med relaxpooler, solanläggning och
bastu eller att utmana familj och vänner i en runda padeltennis eller
shuffleboard.
URSAND RESORT & CAMPING
Djupedalen 520 - 462 60 VÄNERSBORG
0521-186 66 info@ursand.se www.ursand.se

