
51 medlemmar

15 medlemmar valda av 
fullmäktige

MILJÖ OCH
HÄLSAKULTUR

       STYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BARN OCH 
UNGA

SOCIALTJÄNST INFRASTRUKTUR
VALÖVER-

FÖRMYNDARE

STADSPLANERING
OCH UTVECKLING

 STYRELSER MED ANSVAR FÖR OLIKA ÄMNEN

Val vart 4:e år
ATT BOSÄTTA SIG DET POLITISKA SYSTEMET

KOMMUNAL PLANERING

Västra Tunhems 
church 1100
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Dags för myndigheter, 
bostadsägare, boenden och 
lokala organisationer att 
komma med sina åsikter.

DELTAGANDE  SOM
KRÄVS ENLIGT LAG

ANDRA SÄTT ATT
INKLUDERA INVÅNARE I
BESLUTSPROCESSER 

BEGYNNANDE 
ETAPP

PLAN PROGRAM

WORKSHOPS

GRANSKANDE
ANTAGANDE

DETALJPLANEN
ÄR ETT

JURIDISKT 
DOKUMENT

Pågående arbete med detaljplanen, baseras på den information
och de tankar som samlats in under processen.

Offentlig utställning med 
möjlighet för invånare att 
ge sina åsikter på planen.

ENVIRONMENT 
AND HEALTH

Möjlighet att 
överklaga 
detaljplanen.

KONSULTATION

OFFENTLIGA
 PRESENTATIONER

DIALOG-
GRUPPER

Beslut tas av
kommunfullmäktige 

Beslut tas av
styrelsen för 
planering och
 utveckling

Beslut tas av
styrelsen för 
planering och
 utveckling

Beslut tas av
styrelsen för 
planering och
 utveckling

13 387kr/m2
2 075 000 kr

155 m2, 7 rum

Villa 2
Gasverksgatan 232

VILLOR

BLANDADE BOSTÄDER

KEDJEHUS

LÄGENHETER

18 529 kr/m2
315 0000 kr

170 m2， 6 rum

Villa 3
Barrskogsvagen 53

17 326 kr/m2
2 495 000 kr

144 m2， 9 rum

Villa 5
Lackeredsvagen 225

16 161 kr/m2
2 295 000 kr

143 m2， 6 rum

Villa 7
Flottningsgatan 117

11 274 kr/m2
1 150 000 kr
102 m2， 4 rum

Villa 4
Skogsvägen 44

11 633 kr/m2
178 0000 kr, 153 m2, 5 rum

Kedjehus
Skepparegatan 2C1

9 500 kr/m2
1 425 000 kr
150 m2, 7 rum

Rattgatan 83
Kedjehus 2

2

10 087 kr/m2
1 150 000 kr

114 m2, 4 rum

Bandyvägen 11
Kedjehus 44

7 900 kr/m2
395 000 kr

50 m2, 2 rum

Hanaden 52
Bostadsrätt 11

363 kr/m2
20 000 kr
55 m2， 2 rum

Poppelvägen 35
Bostadsrätt

3

5 323 kr/m2
370 000 kr, 69.5 m2, 3 rum

Bangatan 35
Bostadsrätt 33

11 217 kr/m2
1 750 000 kr

156 m2, 7 rum

Villa 8
Lejdaregatan 118

3 354 kr/m2
260 000 kr

77.5 m2， 2 rum

Agnesborgsvägen 42
Kedjehus 33

444 kr/m2
18 000 kr
40.5 m2， 1 rum

Hanaden 52
Bostadsrätt 22

22 522 kr/m2
2 500 000 kr

111 m2， 5 rum

Villa 6
Skaven 2726

I  VÄNERSBORG

Fördelning 
mellan hyr och 
köpelägenheter 
i flerfamiljshus 
och villor i 
Vänersborgs 
kommun.  

TYPER AV BOSTÄDER 

Hushållen i Vänersborg är relativt jämnt fördelade mellan vil-
lor och lägenheter, dock tar en enskild villa upp mer yta än en 
lägenhet.

Antal personer 
per hushåll i 
Vänersborgs 
kommun

BOSTADSPRISER

Bostadspriserna är väldigt låga i Vänersborg om man jämför 
med Göteborg. Priserna är också snäppet lägre än i de 
närliggande städerna Uddevalla och Trollhättan. De låga 
bostadspriserna är troligtvis en viktig faktor till att människor 
väljer att flytta till Vänersborg. Detta kan dock också bidra 
till att byggnadsentreprenörer inte är så intresserade av att 
utveckla och bygga mer i kommunen p.g.a. en lägre vinst.

Priser per 
kvadratmeter för 
köpta bostäder i 
Vänersborg och 
Göteborg

Översiktsplanen berör användningen av land och vatten i 
hela kommunen. Vänersborgs kommun är just nu i processen 
av att göra en ny översiktplan i enlighet med visionen: 
”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela 
livet”.

En detaljplan är ett juridiskt dokument som visar hur ett 
specifikt område i kommunen kan användas. Den kan t.ex. 
visa byggnadshöjder, möjliga aktiviteter, gröna områden och 
mycket mer. Detaljplanen används när man tar beslut om 
planerings- och byggnadstillstånd.    

Att delta i den detaljerade planeringsprocessen är ett sätt 
att påverka vad som byggs och hur kommunen kommer att 
utvecklas i framtiden.

Att bosätta sig kan innebära många olika saker. Här har vi valt att titta på 
boenden utifrån prisnivåer, hyresmarknaden och olika typer av bostadsområden. 
Vi har också tittat på deltagande i politiska beslut i kommunen. 

“In Vänersborg it’s usually two years waitingline 

to get an apartment, so that’s one of the main 
reasons that people move from the city”.

“Plantaget and the youthcentre are 
the places we usually meet, we need 
more youthcentres!” 

“Meetingpoint? Yes...no...we 
usually stay home”.

“Well, hard to say...I guess it 
would be coffeeplaces and 
restaurants in town”.

”Jag har många idéer men 
jag är inte säker på hur jag 
ska berätta för politikerna 
om dem.”

ATT HYRA LÄGENHET
I Vänersborg finns det några olika privata hyresvärdar, några av de 
större är HSB, Axelsson & Söderström Fastigheter och Odelius 
Fastigheter. De privata hyreslägenheterna finns främst i centrala 
stan med några få lägenheter i många olika hus.

AB Vänersborgsbostäder är det största bostadsbolaget med hyre-
slägenheter och ägs av Vänersborgs kommun. Deras lägenheter 
är mer belägna i ansamlingar en bit utanför innerstaden. Här kan 
de erbjuda en brett utbud av olika hyreslägenheter. Att placera 
många liknande bostäder på samma ställe kan bidra till en ökning 
av segregation eller homogena grupperingar. 

Kösystemet i AB Vänersborgsbostäder är ungefär mellan sex 
månader till två år.  

Av hushållen i Vänersborg består nästan 60 procent av en- eller 
tvåpersoners hushåll. Skillnaden om man jämför med större 
städer, som Göteborg, är förvånansvärt liten. Tillsammans med 
den höga andelen villor visar statistiken på att många villor endast 
har en eller två boende. 

“In Vänersborg it’s usually two years waitingline 
to get an apartment, so that’s one of the main 
reasons that people move from the city”.

“Plantaget and the youthcentre are 
the places we usually meet, we need 
more youthcentres!” 

“Meetingpoint? Yes...no...we 
usually stay home”.

“Well, hard to say...I guess it 
would be coffeeplaces and 
restaurants in town”.

“In Vänersborg it’s usually two years waitingline 
to get an apartment, so that’s one of the main 
reasons that people move from the city”.

“Plantaget and the youthcentre are 
the places we usually meet, we need 
more youthcentres!” 

“Meetingpoint? Yes...no...we 
usually stay home”.

“Well, hard to say...I guess it 
would be coffeeplaces and 
restaurants in town”.

VÄNERSBORGS UTVECKLING

TYPER AV BYGGNADER
 MÖTESPLATSER

HYRESBOSTÄDER

LOKALA PLANPROCESSEN

Bostadsrätter

Hyreslägenheter

      Villor

Hyreslägenheter i villor   
      och flerfamiljshus    
     

Bostadsrätter 
i flerfamiljshus

+

Källa: SCB

Källa: Mäklarstatistik

Källa: SCB

BOSTÄDER/
KONTOR

OFFENTLIGT/ 
KOMMUNALT INDUSTRIER

“Plantaget och ungdomsgården är 
platser som vi ofta träffas på , vi behöver 
fler sådana ställen.”

“Mötesplatser? Ja...nej...vi 
stannar oftast hemma”
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KYRKA

KOMMUNÄGDA HYRESRÄTTER

PRIVATÄGDA HYRESRÄTTER


