
Utbildning
Kartan visar var skolorna i Vänersborg ligger. Några få skolor ligger i stan och många små skolor ligger 
utanför citykärnan. Några av de yttre skolorna har få elever vilket gör det dyrt att driva och underhålla dem. 
En del politiker tycker att skolorna borde omstruktureras. Det saknas en mångfald och mix i skolorna på 
grund av att barn från samma område tenderar att välja samma skola. 

Mellan åldrarna 25-40 lämnar både män och kvinnor 
Vänersborg.
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Gymnasieskolor
1. Birger sjöberggymnasiet

Högstadieskolor
2.Tärnan 
3. Torpa
4. Vänerparken
5. Dalboskolan

Låg- och mellanstadieskolor
2.Tärnan
6. Brålanda skola
7. Skerrud skola

8. Frändeskolan
9. Rösebo skola

10. Granås skola
11. Mulltorop skola
12. Rånum skola
13. Vänernäs Montisoriskola, 
(Friskola).

14. Blåsut skola
15. Fridaskolan
16. Kulmilenskolan
17. Mariedalsskolan
18. Norra skolan
19. Onsjöskolan
20. Öxnered skolan

21. Väne Ryd skola

Inkomst
Kommunen: 302000 kr / år 
Sverige: 3080000 kr / år

Jobb
De fem vanligaste yrkena i kommunen:
1. Vård- och omsorgspersonal
2. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.
3. Fordonsförare
4. Byggnads- och anläggningsarbetare
5. Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Arbetande
Kommunen: 55% 
Sverige: 58%

Arbetssökande
Kommunen: 4 %
Sverige: 4 %

Handel och kommersiellt utbud
Det finns ett stort utbud av handel i Vänersborg och speciellt den fotgängarvänliga stadskärnan med 
parkeringsmöjligheter i anslutning till kulturaxeln är en fin kvalitet. Majoriteten av affärerna finns dock i 
stadskärnan vilket är ett problem för områden som ligger längre bort.

Vård/omsorg och sociala funktioner
Kartan visar de många funktionerna relaterade till hälsa, socialtjänst, funktionshinder och äldreomsorg 
i Vänersborgs centrum. Ett fåtal funktioner rör utbildning och arbetsförmedlingen finns bara på en plats.

“Så fort jag blir ledig åker jag till Trollhättan 
för allt är dött i Vänersborg. Och så är det en 
drogstad.”
- Ung tjej på Ungdomens hus

Växa upp, leva &
bli gammal i Vänersborg
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Vänersborg ger intryck av att vara en stillsam stad, vilket kan vara både en för- och nackdel. 
För många unga vuxna är sociala aktiviteter och mötesplatser viktigt, något som kan saknas 
i dagsläget. För den som har slutat skolan spelar arbete och karriär en stor roll i livet och för 
många i medelåldern är kanske barnens liv och skolgång det viktigaste. För pensionären 
är naturen, lugnet och tryggheten kvaliteter som brukar nämnas i Vänersborg.

”Här är lugnt och allt man behöver finns 
på gångavstand. Jag skulle inte vilja bo 
någonstans där man måste åka kollektivt 
överallt.” 
- Ung man på Ungdomens hus

”Naturen är mer närvarande i Vänersborg 
jämfört med Göteborg.”
- Ung tjej som pluggar i Göteborg men bor i Vänersborg

“Vi har 40 konserter och ca 16 000 besökare 
på muséet varje år” 

- Man 51 år

“Jag spelar volleyboll på Sanden 
under somrarna och under 
vintern spelar jag bandy på isen i 
Vassbotten.”
- Ung kille som bor i Vänersborg
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Utrikes födda 2013

Livsmedelsaffär
Andra typer av affärer
Bar, restaurang
Parkering
Medelstor livsmedelsaffär
Fotgängarområde

Fotgängarvänligt

ICA Kvantum

Gläntan

Ungdomens 
hus
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Folkmängd i olika åldrar
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Utbildningstjänster

Arbetsförmedling

Äldreomsorg

Vård

Ung graffiti

Man                                              Age                                              Girl

“ Många unga vill nog flytta till större städer 
där det är mer liv och rörelse på gatorna, 
kanske McDonalds. Men jag trivs bra, jag vill 
stanna i Vänersborg “. 

- Ung man på Ungdomens hus

“Jag har stora förväntningar på ett nytt 
shoppingcenter i Vänersborg” 
- Man, 38 år

“Många tomma och övergivna butiker” 
- Man, 40 år

“Det finns ett stort utbud i stan” 

- (http://www.vanersborg.nu/)

” Många av affärerna i stadskärnan har det 
svårt och skulle behöva bättre samarbete 
istället för att kämpa var och en för sig. Som 
det nu är så är det t ex svårt att ha råd att ha 
affärer öppet på söndagar eftersom det inte 
finns så många kunder och arbetskraften 
kostar mer.”

- Man 51 år

Rekreationsområde med strand

Naturområde för rekreation

Populära vandringsleder och gångstigar

Restad

Nygårdsängen

Halleberg

Långgrunda stränder

Dalbobergen

Plantagen

Nordkroken

Holmängen

Skräcklan

Ursand

Karls grav

Södra Onsjö

Hunneberg

Gaddesanna

Älgsafari

Tre nationella cykelleder 

Aurora Chamber Music festivaler

Aqua blå - vatten och visfestival

Kulturveckan

Polarstjärnepriset

Rockskola

Fiskeskola

Båtliv

Vänersborg är omringat av vatten ett flertal  
vandringsleder och stigar längsmed vattnet. 
Dessutom finns det många barnvänliga och 
långgrunda stränder. Rekreationsområdena 
har många olika karaktärer och är nära både 
centrum och bostadsområden i Vänersborg. 

Rekreationsområden

Sportcentrum

Ungdomsgård

Musikskola
Vattenpalatset

Bio
Dockmuseum

Vänersborgs museum
Kulturcentrum för 
ungdomar
Aula - musikevenemang

Bibliotek
Folkets hus

Segling i Vänern

Kultur och fritid
Det är sammantaget tre områden i Vänersborg där kultur och fritidsaktiviteter förkommer i störst 
utsträckning, vilka är utmärkta på kartan nedan. Vänersborg profilerar sig inom musik, dans och 
sportaktiviteter. Vattnet tillför möjligheter till ett flertal utomhusaktiviteter i olika årstider så som 
skridskoåkning, segling, fiske och att sola och bada.

”Varför andra länder? Skräcklan har både 
kaffestuga och härliga stränder!”

Fiska

Bandykultur

“Det är en välmående stad, precis som 
framtiden för Vänersborg” - Kvinna, 70 år

“Jag gillar den avslappnande atmosfären 
i Vänersborg. Allting finns nära till hands, 
både centrum och naturen.”
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