
VÄNERSBORG 
KOMMUNGUIDE 2022/2023



vänersborg.kommunguide.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. Vi planerar nu säljstart för sista 
etappen på Korseberg och det är 41 bostadsrätter 
med säljstart hösten 2022 och preliminär 
inflyttning slutet 2024!
Läs mer och anmäl intresse på 
www.riksbyggen.se/korsebergvik
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Allt inom solskydd! 
Markiser, screen, Persienner
Rullgardin, Plissé & lamellgardiner
Solskyddsprodukter, 0521-131 10
Industrigatan 8, Vänersborg 
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Hållbart samhälle!?
Jag har fått äran att även detta år 2022 inleda Kommunguiden. Jag hade verkli-
gen hoppats att slippa nämna ordet pandemi, men det är svårt. Hela förra året 
präglades av restriktioner och likaså inledningen av detta år. Tack vare att många 
har vaccinerat sig för att skydda sig själva och andra har restriktionerna äntligen 
kunnat lättas på, även om pandemin inte är över. 

Vad har vi då lärt oss? Har något blivit bättre efter Corona? Jag tror att vi har 
insett att många företag och föreningar kan sköta mycket digitalt och på så sätt 
spara både pengar och minska miljöpåverkan. Bara en sådan sak som digitaliserad 
e-signering av protokoll. Vilken fantastisk uppfinning! Det ger oss ett mycket mer 
hållbart samhälle. Vi sparar massor med papper och minskar många mils körning 
om vi räknar samman alla mötesdokument som ska signeras i olika sammanhang. 

Vi har också fått längta efter att träffas och uppskattar nog ännu mer varda-
gens arbetsplatser och fritidens mötesplatser nu när många har fått vara isolerade 
under en längre tid. Jag tror också att vi har lärt oss att verkligen stanna hemma 
om man är förkyld.

I höst är det ju även val och jag uppmuntrar er alla att engagera er. Antingen 
genom att själva bli aktiva i ett parti eller genom att ställa frågor till de partier som 
ställer upp. Framför allt se till att rösta och använd din demokratiska möjlighet.

Vill även påminna om att vi alla måste hjälpas åt att dra vårt strå till stacken för 
att möta de globala hållbarhetsmålen www.globalamalen.se. Det finns massor som 
du och jag kan göra, och vi i Vänersborg. Se till att ni har ett tänk i varje förening 
och företag om vad just ni kan göra. Prata om det i er familj, vad kan vi hjälpa 
till med? Exempelvis använda mindre vatten när vi duschar? Ta cykeln istället 
för mopeden/bilen? Odla egna grönsaker eller köpa mer lokalt producerad mat? 
Fortsätta att ha vissa möten digitalt för att minska 
åkandet? Ja, ni vet, det finns massor, men det viktiga 
är det vi faktiskt gör! Jag vet att vi kan! Det gäller 
bara att tänka till och ibland tänka om.

Fortsätt nu att ta hand om varandra och var mycket 
utomhus även om restriktionerna minskar. Vi har 
ju en fantastisk natur i Vänersborg med underbara 
frilufts- och rekreationsområden! Ni är värdefulla 
och fantastiska! 

Annalena Levin
Kommunfullmäktiges ordförande
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I Vänersborgs kommun har vi stort fokus på Agenda 2030 
och de globala hållbarhetsmålen. De 17 globala målen togs 
fram av FN 2015 och omfattar tre hållbarhetsdimensioner 
– den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Dessa 
tre dimensioner var centrala i arbetet med att ta fram de 
17 målen och alla tre dimensionerna är lika viktiga för att 
målen ska kunna uppnås. 

Hållbarhetsvecka med många aktiviteter
Vårt Agenda 2030-arbete handlar bland annat om att 
informera och inspirera kommuninvånarna till att leva 
mer hållbart. I höstas arrangerade vi därför en Hållbarhets-
vecka med fler än 100 olika aktiviteter inom social, ekolo-
gisk och ekonomisk hållbarhet. Detta uppskattade arrang-
emang kommer tillbaka första veckan i oktober. Håll utkik 
på kommunens hemsida för mer information!

Nya klimatlöften
Kommunens miljö- och klimatarbete inryms i den ekolo-
giska dimensionen, eller den miljömässiga som vi ibland 
kallar den. Här har vi många aktiviteter på gång. Bland 
annat har Vänersborgs kommun antagit ett antal klimat-
löften som ska genomföras under 2022. Det handlar till 
exempel om fler laddstolpar för laddning av elbilar, skärpta 
krav vid inköp av miljöbilar till kommunens verksamhe-
ter, minska matsvinnet i skolan, bygga med klimatsmarta 
material, analysera inköpens klimatpåverkan, energieffek-
tivisering, införa koldioxidbudget och, inte minst, arbeta 
aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.    

Vi arbetar även för en ökad andel närproducerade livs-
medel i maten som serveras i skolor och äldreomsorg. Det 
skapar mervärden att veta var maten kommer från och hur 
den producerats. Det ger också sysselsättning i närområdet 
och bidrar till kortare transporter, vilket är bra för miljön.

Kommunen arbetar för minskad 
klimatpåverkan och bättre miljö
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Utifrån barnkonventionens och andra styrdokuments 
intentioner ska vi stärka barn och ungdomars känsla av 
delaktighet. Det är viktigt att skapa forum för att ge barn 
och ungdomar möjligheter att påverka och en känsla av 
sammanhang. Det behöver och ska Vänersborgs kommun 
utveckla. 

Start av arbete med ungdomsinflytande
Samverkan Vänersborg och Rådet för hälsa och social 
hållbarhet ansvarar för och leder uppdraget att starta 
arbetet med ungdomsinflytande i Vänersborgs kommun 
under 2022–2023. Målgruppen är barn och ungdomar 
inom Vänersborgs kommun. Vi kommer att forma förslag 
till hur struktur för ungdomsinflytande kan förverkligas, 
genom att göra barn och ungdomar medskapande i dessa 
strukturer. 

Samtalsgrupper och demokratiråd
I projektet kommer vi att arbeta tillsammans med olika 
aktörer och driva kommunens arbete med ungdomsinfly-
tande genom att bland annat starta samtalsgrupper och 
demokratiråd i samarbete med fritidsgårdarna och deras 
besökare. Vi kommer också att tillsammans med ungkul-
turen Timjan och deras volontärer bygga vidare på arrang-
emang som Schools Out och VBG Dancefestival, där unga 
visat stort engagemang. Två bra exempel på evenemang 
som till stor del produceras av unga för unga. 

I framtiden hoppas vi att det nya biblioteket kan utgöra 
vad vi kan kalla för ett ”Demokratitorg”, där det förhopp-
ningsvis samtidigt blir lättare att hitta bland annat ålders-
integrerade samtal och forum, med ungdomsinflytande i 
fokus. 

Vi ökar barn- och ungdomsinflytandet
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Det byggs som aldrig förr

Under de senaste åren har det byggts många bostäder i 
kommunen, både i helt nya områden och genom förtät-
ning i befintliga bostadskvarter. Ännu fler är på gång och 
inom ett par år väntas rekord i antalet färdigställda nya 
bostäder under ett år.

Bostäder ska byggas med god kvalitet i kommunens alla 
delar. Målet är att främja blandad bebyggelse. Det innebär 
en variation av småhus, radhus, hyresrätter och bostadsrät-
ter. Genom att planera och bygga i våra tätorter i närheten 
av kollektivtrafikstråk och i anslutning till kommunens 
tågstationer i centrala Vänersborg, Öxnered, Vargön och 
på sikt Brålanda, skapar vi möjlighet till en hållbar livsstil. 

Ny stadssiluett och framväxande 
stadsdelar
En omvälvande förändring pågår i Vänersborgs centrum 
där många nya bostäder skapas. Många följer med intresse 
hur Vänersborgsbostäders femtonvåningshus Elisabeth 
Port växer upp mitt emot Vänerparken. Från torget syns 
det nya bostadshuset på Edsgatan 24. På Sanden har bloms-
teraffären rivits för att ge plats åt en första etapp av flera 
kommande bostadsprojekt väster om Hamnkanalen. 

Samtidigt fortsätter utbyggnaden av den nya stadsdelen 
på Holmängen samt i Korseberg och Nabbensberg i norra 
delen av Onsjö. Andra ställen där bostadsutbyggnad pågår 
eller är på gång är Limboda i Vargön, Mariedal Östra i 
Vänersborg, Skaven vid Öxnered och Källeberg i Brålanda. 

Exempel på större projekt och planering för 
ökat bostadsbyggande 
Färdiga byggprojekt 2021
- Holmängen: PEAB och Boklok, 76 bostadsrätter i flerbostadshus 
och radhus
- Vänersborgs centrum: BRF Vänertorget, 39 lägenheter

Aktuella byggprojekt
- Korseberg: Riksbyggen, 54 bostadsrätter 
- Holmängen: Ekeblad bostäder, 29 bostadsrätter och 
   7 radhuslägenheter, K-fastigheter 80 hyresrätter
- Nabbensberg: Obos, 24 lägenheter radhus 
- Nabbensberg: Serneke, 56 hyresrätter + 45 bostadsrätter
- Centrala Vänersborg - Haren: Vänersborgsbostäder, 79 hyresrätter 
- Centrala Vänersborg - Haren: Serneke/Balder, 69 hyresrätter 
- Skaven: Boklok, 28 radhus-/parhuslägenheter + 80 hyresrätter
Utbyggnad av småhusbebyggelse bland annat på Mariedal, Restad 
och Öxnered.

Framtida byggprojekt 
Flera nya detaljplaner har antagits de senaste åren som gör bostads-
byggande möjligt. Utbyggnaden av stadsdelen Holmängen fortsätter 
i takt med efterfrågan, liksom förtätning i centrala Vänersborg. Antag-
na detaljplaner i Öxnered, vid Arena hotell, Hagaparken, Restad gård, 
på Sanden och i Brålanda möjliggör fler bostäder i attraktiva lägen. 

Planering 
Arbetet med Fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön 
pågår och förhoppningsvis kan planen antas under 2022. Där anges 
en långsiktig färdriktning för tätortsområdet. Även för Brålanda 
pågår arbete med fördjupad översiktsplan, där den kommande tåg-
stationen är en viktig utveckling.

Många detaljplaner för bostäder pågår, bland annat på Sanden, Ska-
ven och Sikhallsviken. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
har ökat intresset för bostadsprojekt i de södra delarna av Vänersnäs.
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Vänersborg och Vargöns framtida utveckling

Hur ska vi utvecklas? 
Hur ska Vänersborg och Vargön utvecklas i framtiden? Var 
har vi viktiga natur- och rekreationsvärden och hur kan 
de stärkas? Var finns framtida bostadsområden och verk-
samhetsområden? Detta är exempel på teman som förslag 
till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön tar 
ställning till och redovisar. Syftet med planen är att vägleda 
beslut om mark- och vattenanvändning i tätortsområdet 
kring Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar 
utveckling. 

Den fördjupade översiktsplanen var på samråd under peri-
oden december 2019 till februari 2020. Då kunde kom-
muninvånare, organisationer, företag, myndigheter och 
kommunala nämnder lämna synpunkter. Efter samrådet 
har den fördjupade översiktsplanen omarbetats utifrån 
inkomna synpunkter och politiska ställningstaganden. Nu 
är förslaget färdigt för att granskas. Det kommer att bli 
ytterligare ett tillfälle för kommuninvånarna att tycka till 
innan planen kan antas. 

Målbild 
Ett förslag på målbild för Vänersborg och Vargöns tätorts- 
område med fyra strategiska områden för satsning har 
tagits fram. Områden för satsning utgör tillsammans kär-
nan av föreslagna förändringar och de viktigaste utveck-
lingsmöjligheterna. De handlar på olika sätt om att genom 
förändringar i den fysiska miljön skapa förutsättningar för 
hållbarhet och attraktivitet.
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Fokus på fysisk aktivitet och inkludering 

Rast, vistelse utomhus och fysisk aktivitet
Rasten är en viktig del av skoldagen. Den ger barnen möj-
lighet att vila mentalt och hämta energi för att kunna kon-
centrera sig och orka med undervisningen. Rasten låter 
barnen använda sin kreativitet och fantasi genom lek och 
bidrar till att lära barn att samspela med andra. En stor del 
av barns fysiska aktivitet sker på raster utomhus i skolan 
och vi vet att fysisk aktivitet ger stora hälsofördelar. För 
att rasten ska bidra till välmående och utveckling behöver 
eleverna känna sig trygga. I Vänersborg jobbar F-6-skolor-
na aktivt på olika sätt för att skapa trygga raster och skol-
gårdar som uppmuntrar till lek och aktivitet. Ett exempel 
är Granås skola där man har rastskoj alla dagar i veckan. 
Rastskoj planeras och genomförs av pedagoger med särskilt 
ansvar för att rasterna ska erbjuda meningsfulla aktiviteter 
för eleverna och bidra till gemenskap och trygghet. 

På Tärnanskolan har elever och personal under hösten 
2021, arbetat med ett material som heter ”Bråka smartare”. 
Det ska bidra till att eleverna utvecklar sina förmågor att 
kunna samtala om känslor och förstå hur man själv agerar 
i konfliktsituationer. Det är en viktig del i skolans värde-
grundsarbete och kompletterar arbetet med att utveckla 
rastaktiviteter. Många skolor har också en leksaksbod där 
eleverna har möjlighet att låna olika lekredskap på rasten. 
Utöver att erbjuda och inspirera till lek och rörelse bidrar 
boden och lånesystemet till att utveckla elevers förmåga att 
ta ansvar och samarbeta med andra. 

Ökad rörelse för inkludering 
Vänersborgs kommun deltar under två års tid i ett projekt 
kallat IMTI - Increased Movement Towards Inclusion. 
Projektet är en del av EU-programmet Erasmus+ som 
arbetar för att skapa inkluderande och sammanhållna sam-
hällen utifrån EU:s kärnvärden och principerna om jämlik-
het och inkludering. Projektets mål är att öka välmående 
och studieresultat hos våra elever genom fysisk aktivitet. 
Från Vänersborg deltar Torpaskolan som under projekt-
tiden kommer att samarbeta med två andra europeiska 
skolor i Italien och Lettland. 

Förutsättning för fysisk aktivitet och idrott 
Tillgängliga aktivitetsytor och idrottsanläggningar är en 
förutsättning för fysisk aktivitet och idrott. De främjar 
motion, hälsa och livskvalitet och är en källa till glädje och 
gemenskap. Vi hoppas att Sportcentrums nya idrottshall, 
Frigghallen, och de möjligheter den erbjuder ska locka fler 
barn och ungdomar till att välja fysisk aktivitet och idrott 
i olika former. Hallen, som är 40 x 20 meter stor och lig-
ger vid Arenans östra gavel ska kunna användas av både 
föreningar och skolverksamhet. 
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I anslutning till kommunhuset i Vänersborg byggs nu 
en helt ny mötessal, som ska vara färdig att användas vid 
årsskiftet 2022/2023. Mötessalen ska bli en stor, flexibel 
och ändamålsenlig lokal, där både kommunens och Väs-
tra Götalandsregionens möten ska äga rum. Vänersborgs 
kommun är regionhuvudstad i Västra Götaland, vilket 
genererar cirka 500 arbetstillfällen. Lokalen byggs på sam-
ma plats som den tidigare sessionssalen låg på baksidan av 
kommunhuset. Den gamla sessionssalen var mögelangri-
pen och revs 2018. 

Lokalen är stor och flexibel så att man kan möblera efter 
behov. Den är ändamålsenlig och anpassad för att ha möten 
i, men den går även utmärkt att ha till utställningar, musik-
tillställningar, vernissage med mera. Grupprum finns ock-
så att tillgå i kommunhuset. Mötessalen blir möjlig att hyra 
för såväl myndigheter, näringsliv och andra organisationer.

Vi bygger en ny mötessal!

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för seniorer är en 
viktig del i Vänersborgs kommuns arbete för att nå visionen 
om att vara ”attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

Många aktiviteter för äldre 
Under 2021 bjöd Senior i Vbg till exempel alla som har 
fyllt 80 år på en informationsträff i Folkets Hus. Nästan 
100 seniorer kom för att få information om Vänersborgs 
kommuns utbud av service och aktiviteter. Dessa träffar 
kommer att ske årligen. Firar du din 80-årsdag i år, kan du 
vänta dig en inbjudan i brevlådan till hösten.

Senior Sport School, samverkan mellan studieförbundet 
SISU, Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kom-
mun, startade i oktober 2021 med 24 deltagare, alla över 60 
år. Hälsoteman och prova-på-idrotter hos lokala idrottsför-
eningar var både socialt, utmanade och roligt! I mars star-
tade omgång nummer två och är du intresserad av att veta 
mer om verksamheten är du välkommen att kontakta oss.

Under året planerar vi även för att kunna erbjuda intres-
santa föreläsningar och tematräffar på vår mötesplats Norra 
Järnvägsgatan 2D. Håll utkik efter program på vår hemsida. 

Hur når vi ut med information?
Något som vi värdesätter i arbetet med Senior i Vbg är 
regelbunden medborgardialog. Under året arbetar vi kring 
temat information. Hur når vi ut? På vilket sätt söker mål-
gruppen information? På vilket sätt vill man få informa-
tion? Det är några av frågorna som vi ställer både genom 
en digital enkät och på våra träffpunkter. Hemsidan Senior 
i Vbg är där vi försöker samla all information som riktar sig 
till dig som senior. Vi utvecklar den hela tiden för att den 
ska vara så innehållsrik och användarvänlig som möjligt!

Vänersborgs kommun har flera träffpunkter och de är, tack 
vare frivilligas insatser, mötesplatser där fikat alltid är gott 
och gemenskapen härlig. Vill du veta var träffpunkterna 
finns och dess olika program hittar du dem under www.
vanersborg.se/senior eller ring 0521-72 20 20.

Senior i Vbg
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2022 kommer Vänersborgs kommun och Polisen att 
arbeta vidare med två fokusområden; aktivitetsområdet 
Sanden och bostadsområdet Torpa, med fler trygghets-
skapande åtgärder.

Aktivitetsområdet Sanden
Fokus för aktivitetsområdet Sanden under 2022 blir att 
skapa varaktighet i de åtgärder som gjorts och som plane-
ras. Det kommande arbetet ska minska brottsligheten, öka 
tryggheten och skapa förutsättningar för en ökad vuxen-
närvaro, vilket har identifierats genom en lägesbild som 
har tagits fram och genom dialog med de föreningar som 
finns verksamma på Sanden.

- Sanden är Vänersborgs kommuns största event- och 
aktivitetsområde, men också största båthamn. Allt från 
festivaler, segeltävlingar och ungdomsaktiviteter inryms 
inom området och i närtid kommer även nya bostäder att 
etableras på Sandens södra del. Från Polisens sida ser vi det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som en 
naturlig och viktig del i denna utveckling av området, säger 
Jenny Wester, polisområdeschef östra Fyrbodal.

Bostadsområdet Torpa
Undersökningar och samtal med människor som bor i 
Torpaområdet visar att man upplever en större otrygghet 
här än i andra delar av kommunen. För att få en tydligare 
bild av varför man känner sig otrygg och för att genomföra 
nödvändiga åtgärder för att minska antalet brott, samver-
kar polisen och kommunen med lokalsamhället. Under 
2021 skapades en dialoggrupp i samverkan med invånare 
och civilsamhälle i området. Syftet med gruppen är att 
säkerställa ett tydligt invånarperspektiv i arbetet som byg-
ger på delaktighet och inkludering. 

Invånarna är de som känner området bäst och ska därför 
ses som resurser – i allt från att identifiera problem till att 
börja jobba med åtgärder, säger Erika Johansson, utveck-
lingsledare för social inkludering.

– Det är oerhört viktigt att invånarna i Vänersborgs kom-
mun ska känna en ökad trygghet oavsett var man bor i 
vår kommun. I Vänersborgs kommun ska det finnas mer 
jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv. 
Förutsättningen för att det ska lyckas är att vi samarbetar 
utifrån en gemensam lägesbild och målbild, säger Benny 
Augustsson.

Ett tryggare Vänersborg

Kommunalrådet Benny Augustsson och Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för Östra Fyrbodal, skriver under löftena.
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Varje evenemang som genomförs i Vänersborgs kom-
mun är positiva för såväl invånare som föreningsliv och 
näringsliv. Det är en viktig del av vårt platsvarumärke och 
genererar dessutom omsättning inom vår besöksnäring. 
Varje krona som läggs på evenemang växlas upp mångfalt 
i effekter som föreningsutveckling, välbefinnande, stolthet 
och social integration. Snacka om välinvesterade pengar! 

Under ett år har vi många fina evenemang att skryta om 
och här följer ett antal exempel på några av våra större 
årligt återkommande folkfester.

Runt om i kommunen händer det många saker under året, 
som exempelvis Bagageluckeloppis i Västra Tunhem, Ryr- 
joggen i Väne-Ryr, Klassbollen i Vargön eller Skördefes-
ten och Tomtetåget i Brålanda. På Sportcentrum sjuder det 
av liv när våra föreningar arrangerar tävlingar, cuper och 
läger året om. Inte minst under de stora bandy-, hockey- 
och fotbollscuperna som sträcker sig över flera helger och 
lockar många besökare till vår kommun.

Vårruset bjuder varje år in tusentals löpare till Vänersborg 
och leder dem genom centrum och vår natursköna miljö 
längs Vänern. På vägen får de lite extra energi av Musik- 
och Kulturskolans orkestrar och inte minst från släkt och 
vänner som är med och hejar på tjejerna.

Aqua Blå-festivalen har med åren blivit en hemvändarhelg 
och en ”kick-off” inför sommaren. Det finns något för hela 

familjen och med flera scener, tävlingar, musik, uppvis-
ningar, utställare, prova-på-aktiviteter, mat & dryck, tivoli 
och knallar lockar Aqua Blå uppemot 25 000 besökare i alla 
åldrar. Nationaldagen firas numera i samband med festiva-
len och har utvecklats till en välbesökt folkfest på Sanden. 

I Vänersborgs centrum anordnas Familjelördagar och som-
martid bjuds det på kulturinslag med dans, musik och teater 
runt om i kommunen. Diggiloo har valt Vänersborg som 
en av deras spelplatser i ett antal år nu, vilket är ett gott 
betyg till oss - både som evenemangsarena och sommarstad. 
Fridamäss har en lång tradition av att locka besökare till 
centrum för att handla, äta och trivas. Agenda 2030 är det 
gemensamma temat när en mängd olika parter samverkar 
kring aktiviteter som Hållbarhetsveckan, som handlar om 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

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. Ljusfestivalen är ytterligare 
ett uppskattat evenemang, som tilltalar många människor 
i olika åldrar. Sylvesterloppet, på nyårsafton, är ett fint 
exempel på ett fartfyllt och populärt evenemang. 

Evenemang är en viktig faktor för samhällets välbefinnan-
de och kanske det bästa sättet för att stötta lokalt, bygga 
stolthet och inkludera. Vi ser fram emot att återigen få träf-
fas och trivas tillsammans under året – Tillsammans är vi 
Vänersborg! 

Evenemang – i alla delar, hela livet 
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Vi ser en stor framtidstro i Vänersborg och just nu byggs 
det som aldrig förr. Även på höjden växer Vänersborg och 
en ny stadssiluett håller på att växa fram. Det märks att 
man vågar satsa och att investeringsviljan finns. De senaste 
åren har kommunen haft ca 200 företagsstarter per år och 
under 2021 arbetade vi med 45 etableringsförfrågningar i 
varierande storlek och branscher.

Bättre företagsklimat ihop med 
Näringslivsrådet
Vi arbetar varje dag för att Vänersborgs kommuns före-
tagsklimat ska bli bättre. Det ser vi nu resultat på. Fler 
Vänersborgsföretag är med och lämnar anbud på upphand-
lingar och får flera uppdrag.

Ett annat område är ”brottslighet mot företag” där flera 
olika nya rapporter visar på att brott mot företag ökar i hela 
Sverige. Under 2021 genomfördes en trygghetsundersök-
ning och under hösten följdes den upp av en trygghetsana-
lys i platsutvecklingsprojektet med Tillväxtverket. Polisen 
och kommunen gjorde gemensamma insatser och man 
upplever nu en tryggare central plats. En utbildning inom 
platsutveckling med fokus på samverkan mellan kommun, 
polis, fastighetsägare och verksamheter har gett oss en 
gemensam insikt att skapa säkerhet, trygghet och attrak-
tion, lärdomar vi nu tar med oss till hela kommunen. Isba-
nan i Plantaget är ett exempel på där fastighetsägare gått 
samman med kommunen och skapat en attraktiv mötes-
plats för människor att använda både dagtid och kvällstid.

Under pandemin har också Vänersborgs kommun avstått 
från att ta ut avgift för markupplåtelse gällande uteserve-
ringar och butiker som önskar flytta ut varor för att hjälpa 
de företag som drabbats hårdast; handel och besöksnäring.   

Nyhetsbrev
Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev från Vänersborgs 
kommuns näringslivsavdelning. Det händer väldigt myck-
et och vi försöker förmedla aktuell information och skickar 
ut dessa ca en gång per månad. 

Företagsbesök
Nu när pandemin är över fortsätter vi med våra företags-
besök. Vi brukar besöka minst fyra företag per månad med 
kommunalråden, och som näringslivsavdelning gör vi också 
egna besök på företagen. Även områdesträffarna kommer 
igång i år. Då möter vi företag inom olika industriområden 
och får en bra bred värdemätare på hur företagen mår och 
eventuella utmaningar. 

FrukostForum – mötesplats för näringslivet
En gång i månaden träffas näringslivet i Vänersborg för 
att nätverka, lyfta fram intressanta företagare och andra 
företagsintressanta ämnen. Kommande träffar finns på 
kommunens hemsida.

Platsutveckling
Platsutveckling är en viktig samarbetsform och ingår 
numera i näringslivsavdelningen grunduppdrag. Under 
2021 och 2022 har vi haft möjlighet att bygga upp lång-
siktigt arbetssätt med hjälp av medel från Tillväxtverket 
kopplade till projektet Hållbar Platsutveckling i Väners-
borg. Vi har arbetat med 13 olika projektaktiviteter och 
byggt sex långsiktiga arbetsområden. Inom arbetsområ-
dena finns representanter från fastighetsägarna, handeln, 
kommunen, polisen, föreningar och organisationer. 

Verksamhetsområden
Vi arbetar kontinuerligt med att förstärka och utveckla 
framtidens lägen i Vänersborgs kommun för att skapa bra 
förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika branscher. 
Vi kan erbjuda en variation av företagsmiljöer att etablera 
sig på såsom Källeberg i Brålanda, Trestad Center Västra 
och Wargön industripark. Arbete med att ta fram ytterli-
gare verksamhetsmark pågår.

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

Näringslivsarbetet - vi samverkar tillsammans!
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Hemester blev svemester

Efter att under 2020 haft en stor del lokala gäster på turist-
byrån blev sommaren 2021 svenskarnas sommar.  Många 
kom på besök till vår destination istället för att resa utom-
lands och för många var det första gången man besökte 
Vänersborg.

Cykelkartor och vandringsleder blev 
populära
Ett tydligt mönster märktes på turistbyråerna där gästerna 
efterfrågade mer naturinriktade aktiviteter som vandring, 
cykling och bad i närområdet. Efterfrågan på cykelkartor och 
vandringleder var enorm redan tidigt på säsongen. Turist-
informatörerna fick snabbt styra om www.visittv.se till tips 
och besöksmålsförslag i närområdet och för svenska gäster.

Historiska vandringar
Många besökare på turistbyråerna var gäster som ville få 
reda på mer om Vänersborg och tillsammans med Väners-
borgs Söners Gille skapades det otroligt populära häf-
tet Historisk vandring i Vänersborg. Det är roligt att få 
vänersborgarna att besöka platser man normalt inte brukar 
besöka. Det ger också en stolthet för sin egen stad och de 
kan också bli ambassadörer ut till sina vänner och släk-
tingar.

Fler besökte våra naturliga besöksplatser som till exempel 
Ekopark Halle- och Hunneberg och våra badplatser i kom-
munen.

Året som gick 2021 resulterade i en ökning av gästnätter 
med 28,5 % jämfört mot 2020.
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Halle- och Hunneberg
Spåren vid Bergagården på Hunneberg är 2,5 km (elljus), 
5 km och 10 km (terräng). Bastun är öppen tisdag, torsdag 
och söndag. Tänd elljuset med knappen vid hörnet av bas-
tubyggnaden. Vintertid preparerade skidspår. 
www.okskogsvargarna.se

På Kungajaktmuseet Älgens Berg finns information och 
kartor för att vandra på bergen. Det finns även en natur-
stig för funktionsnedsatta och en jakt- och viltstig i direkt 
anslutning till Kungajaktmuseet. 
www.algensberg.com 

Skidans hus
Elljusspåren vid Skidans hus utanför Brålanda är 1,5 och 
3 km. Det finns också ett spår på 5 km. Omklädningsrum 
med dusch och toalett finns tillgängligt året runt. Vinter-
tid preparerade skidspår. www.skgranan.com

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

Skidstugan
Spåren vid anläggningen norr om Ursand är 3 km (elljus), 5 

km, 6 km och två på 10 km (det ena är terräng). Vintertid 
preparerade skidspår.
www.vanersborgssk.se

Sundals Ryr
Leden i Sundals Ryr har funnits sedan 2011. Det finns 
numera sammanlagt över 9 mil led där man kan ta sig fram 
med cykel, häst eller vandra. Lederna i skogen är marke-
rade med röda pilar och röda plastband.
www.sundalsryr.se

Dalbobergen
Skyltade leder samt ett vindskydd och grillplats.

Vandringsleder
Vandra 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 mar-
kerad. Börja och sluta var du vill.

Tjärtakan – Rösebo är en 5,5 km lång vandringsled. Följ de 
anrika stigarnas historik på informationstavlorna.

Pilgrimsleden etapp 10 mellan Trollhättan järnvägsbro till 
Dalbobron Vänersborg invigs den 12 maj klockan 10.30. Mer 
information om invigningen finns på kommunens webbplats.

Leder och spår är utmärkta
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I november 2021 blev Vänersborgs kommun Årets konsu-
mentkommun i Sverige! Organisationen Sveriges konsu-
menter utser tillsammans med tidningen Råd & Rön varje 
år vilken kommun i Sverige som är bästa konsumentkom-
mun. Det gör de utifrån följande fyra kriterier: hur bra 
kommunen är på att erbjuda konsumentvägledning och 
budget- och skuldrådgivning, hur bra man är på livsmed-
elskontroll och hur lätt det är att få tag på kontanter. Förra 
året var glädjande nog Vänersborg den bästa kommunen i 
Sverige för konsumenter. 

Konsumenter får hjälp
Om du har konsumentproblem eller har svårt att få eko-
nomin att gå ihop kan du kontakta Vänersborgs kommuns 
konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. 
Vi ger kostnadsfri och opartisk rådgivning. 

Projekt för unga vuxna
Under 2021 och 2022 har konsumentkontoret ett projekt 
som riktar sig till unga vuxna mellan 18 -30 år. Vi vill foku-
sera på att nå åldersgruppen på grund av att unga vuxna 

ökar hos Kronofogden och de ansöker om skuldsanering 
mer än tidigare år. Det är betungade för alla att ha skulder 
som man inte klarar av att betala.

Under 2021 fick alla i åldersgruppen ett brev från kon-
sumentkontoret och kampanjen kommer fortsätta under 
2022 för att nå unga vuxna och övriga kommuninvånare. 
Vi arbetar mycket förebyggande och håller föreläsningar 
för dem som vill och behöver. Vill du att vi ger information 
om konsument- och ekonomirelaterade frågor, så kan du 
gärna höra av dig till oss. 

Konsument Vänersborg 
Kontaktinformation:
Växeln: 0521-72 10 00

Konsumentvägledning 
Telefon: 72 10 99

Budget- och skuldrådgivning
Telefon: 72 24 77, 72 24 60 
E-post: konsument@vanersborg.se

Sveriges bästa konsumentkommun
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Halle- och Hunneberg är två platåberg som reser sig 90 
meter över den omgivande slätten. Båda bergen är naturre-
servat och sedan 2004 en av Sveaskogs 37 Ekoparker. Eko-
parken kom till för att bevara och utveckla de natur- och 
kulturvärden som finns här. 

Bergagården på Hunneberg är bergens besökscentrum. Där 
finns Kungajaktmuseet Älgens Berg, Hunnebergs natursko-
la, Restaurang Spiskupan och föreningen OK Skogsvargarna 
med sina friluftsaktiviteter. Stiftelsen Bergagården sköter 
om Bergagården och håller även aktiviteter för allmänheten.

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 har ett utbud av olika aktiviteter som fort-
bildning för skolans pedagoger, personaldagar och andra 
gruppaktiviteter inom natur och välmående. 
www.stiftelsenbergagarden.se

Stiftelsen Bergagården driver också fisket i Hallsjön. Fis-
kekort gäller.

Projekt Halle- och Hunnebergs utveckling
Under våren 2022 ska projektet som har pågått sedan 2017 
stå klart med det nya ledsystemet med skyltning och en ny 
karta. Projektet har arbetat med att göra de populära ber-
gen mer tillgängliga med en rad olika investeringar. Kom 
och vandra och upplev varierad miljö! Längs vandringsle-
derna finns mycket nytt, bland annat fem sovvindskydd, en 
paviljong, tre ekotoaletter och 47 grillplatser. 

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 kun-
skap om geologi och dess samband med biologi och kultur-
historia. Platåbergen har i år fått status som Sveriges första 
Unesco globala geopark. 
www.platabergensgeopark.se 

Magiska berg blir mer tillgängliga

 Hallebergs varierande stråk genom klevar och dalar ger mersmak till att vilja utforska bergen ännu mer.
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Med tio mil Vänerkust är det lätt att hitta ett ställe för att 
ta sig ett dopp.

När solen skiner och picknickkorgen är packad, badbol-
len 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. Sisten i är en badkruka!

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. 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 toa-
letter. 

Sikhall 20 km norr om Vänersborg.
Badplats med långgrund, barnvänlig sandstrand i söder-
läge. Kiosk vid angränsande camping. Till säsongen 2020 
var nybyggda toaletter klara. Matta för att underlätta att 
ta sig till vattnet.

Bad- och simanläggningar
Brålandabadet i Brålanda
Tempererat utomhusbad med 25-metersbassäng och gräs-
matta. Simskola sommartid.
Telefon: 72 22 76
www.bralandacamping.se 

Hallevibadet i Vargön
Nyrenoverat, tempererat inomhusbad med 25-metersbas-
säng 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 både barn och vuxna finns att låna kostnads-
fritt av Fritidsbanken i upp till en vecka.  
Telefon: 72 20 05

Många möjligheter till sköna bad
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Sportcentrum i Vänersborg är ett unikt område där flera 
idrottsanläggningar är samlade. Här finns Idrottshuset, 
Frigghallen, Gymmixhallen, Tennishallen, Ishallen, Gym-
nasiehallen, Bowlinghallen och fotbollsplanerna Väner-
svallen Nord och SYD samt rugbyplaner. Störst av anlägg-
ningarna är Arena Vänersborg. 

Arena Vänersborg
Arena Vänersborg är den största anläggningen på Sport-
centrum. Detta är en möjligheternas arena som består av 
cirka 8000 m2 golvyta, konferenslokaler, mässytor och 
restaurang med mat och dryck. Flera stora evenemang 
har sedan 2009 arrangerats i arenan bland annat bilmässa, 
bomässa, skateboardtävlingar, bandy-VM, loppisar, före-
tagsmässa och flertalet konserter och musikshower. 

Arena Vänersborg är också en arena för bandy, curling och 
allmänhetens åkning. 

Idrottshuset
Idrottshuset med A-hallen som är en fullstor 40X20 hall 
samt två mindre gymnastikhallar 10X20.

A-hallen är en komplett arena för idrott och event. Här 
utövas bland annat innebandy, handboll, badminton och 
futsal. Hallen som har 785 fasta sittplatser används även 
till arrangemang såsom konserter och andra tillställningar.

Frigghallen 
Frigghallen är den nyaste hallen på Sportcentrum och 
stod klar hösten 2020. Det är en fullstor 40X20 hall som 
används för alla inomhusidrotter.

Gymnasiehallen
Gymnasiehallen är en stor idrottshall med läktare som 
används för alla inomhusidrotter. Här finns även bordten-
nis och bågskytte.

Gymmixhallen  
Gymmixhallen består av två idrottshallar och är specialan-
passad för gymnastik. 

Brätte Ishall
Ishallen är en arena för ishockey, konståkning och allmän-
hetens åkning. 

Tennishallen och tennisbanor 
Tennishallen har fyra inomhusbanor och två utomhusba-
nor.

Bowlinghallen 
Bowlinghallen har åtta laminatbanor och en cafeteria med 
mat och dryck. 

Vänersvallen Nord och SYD
På Vänersvallen finns två fullstora konstgräsplaner med 
läktare och två mindre gräsplaner. 

Rugbyplaner
På Sportcentrum finns två gräsplaner för rugby. 

Sportcentrum med elva arenor vägg i vägg
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Under många år har Vänersborgs kommun satsat på att bli 
en ännu bättre cykelkommun. I kommunen finns goda för-
utsättningar för att ta sig fram på cykel, vare sig du cykel-
pendlar varje dag eller om du främst använder cykeln till 
utflykter och till stranden på sommaren.  

Cykla runt Vänern
Äntligen! Nu inviger vi Vänerleden! Den 3 juni blir det 
invigning av den 64 mil långa cykelleden som kommer ta 
dig runt hela Vänern. Vänerleden är Sveriges sjätte natio-
nella cykelled och utmed leden kan cyklisterna besöka flera 
fina kultur- och naturupplevelser. Mer information om 
invigningen hittar du på kommunens hemsida. 

Turista i närområdet
Förutom Vänerleden genomkorsas vårt område av tre 
nationella cykelleder till: Sverigeleden, Västgötaleden och 
Dalslandsleden. Vi har också två lokala cykelleder mellan 
Trollhättan och Vänersborg:

- 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 Hunne-
bergs sluttningar, genom Vargön och förbi Hullsjön.

För de äventyrliga
Är du äventyrlig av dig kanske mountainbike eller down-
hill lockar? På Hunneberg finns uppmärkta mountainbi-
keleder i varierande svårighetsgrad och i den närliggande 
gamla skidbacken finns Hunneberg Bike Park. Även 
Ursand har MTB-spår. Under våren har det också invigts 
en cykelcross-/MTB-bana på Sjövallen i Vänersborg.

Fler gång- och cykelvägar
Varje år gör vi nya satsningar för att förbättra och utöka 
cykelvägnätet. Under 2022 planeras byggstart för:

- ett större arbete med gång- och cykelväg längs Drottning-
gatan. Det kommer bli en ombyggnad och till stora delar 
ett nytt utseende. 

- ny cykelväg mellan Videgatan och Kilgatan. 

- ny cykelväg mellan Gropbrovägen och Ankargatan så att 
kopplingen till Kretsloppsparken blir komplett.

Parkera i våra cykelgarage
För att underlätta för pendlarna öppnade vi år 2019 två 
cykelgarage, ett vid Öxnereds järnvägsstation och ett vid 
resecentrum i Vänersborg.

Cykla både när och fjärran
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Nyheter under året

Sommarvärdarna blev ett 
omtyckt inslag på våra badstränder.

Ny juldekoration invigdes också i samband 
med julskyltningen.

Traditionsenliga högtidsdekorationer.

Ett flertal gräsytor omvandlades till ängsytor.

Cykelbanan på Sjövallen färdigställdes och invigdes annandag påsk.

Gratis utlåning av skridskor till isbanan.
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Traditionsenliga högtidsdekorationer.

Ett flertal gräsytor omvandlades till ängsytor.

Hösten 2022 återinvigs Vänersborgs bibliotek i centrum 
efter den stora ombyggnationen. Det omgjorda biblioteket 
finner du på samma plats som tidigare, men nu i större 
lokaler och med en ny entré i hörnet av Residensgatan/
Sundsgatan. En annan nyhet är en härlig balkong i två 
väderstreck över entrén, där besökare är välkomna att sitta 
och läsa. 

Det nya biblioteket erbjuder flera bokningsbara rum för till 
exempel studier, samt en större samlingslokal på entréplan 
för diverse möten och evenemang. 

Även ungdomsverksamheten Timjan får sin bas i de nya 
bibliotekslokalerna, där det kommer att pågå mycket krea-
tiv verksamhet i de nya skaparverkstäderna och musikstu-
dion på bottenplan. 

Utveckling av filialerna
Du är såklart även välkommen till biblioteksfilialerna i 
Brålanda, Frändefors och Vargön. Vargön uppdaterades 
under 2021 med nya fina bokhyllor och alla filialer kom-
mer att fortsätta förbättras genom renoveringar och nya 
möbler under året. 

Biblioteket i Brålanda ökar tillgängligheten genom att 
starta Meröppet, där du som besökare kan få tillgång till 
bibliotekslokalerna med möjlighet att låna böcker på tider 
då biblioteket vanligtvis är stängt.  

Upptäck minibiblioteken
Till sommaren sätts minibibliotek som vanligt upp runt 
om i kommunen, där alla invånare själva kan ta och/eller 
skänka böcker. Minibiblioteken hittar du i Björkåsparken 
i Vargön, Nordkroken, vid Brinkebergskulle sluss och Sik-
hall. Syftet är att främja läsning och att återanvända böcker 
så att fler får glädje av dem. 

Tillgång när som helst på dygnet
Biblioteken i Vänersborg erbjuder mycket fantastisk media 
och många tjänster att ta del av digitalt dygnet runt. 
E-böcker och e-ljudböcker finns att läsa och lyssna på via 
appen Biblio. Genom Cineasterna kan man se på film och 
i Pressreader kan man läsa tusentals dagstidningar och tid-
skrifter på olika språk. I databasen Global Grant kan man 
söka stipendier och bidrag inom olika områden. Allt är 
givetvis kostnadsfritt och det enda som krävs är att man har 
lånekort. Se mer om detta och annan aktuell information 
på bibliotekens webbplats https://bibliotek.vanersborg.se  

Följ oss gärna på Instagram @bibliotekenivanersborg och 
på och på Facebooksidorna Vänersborgs bibliotek och Var-
göns bibliotek. 

Alla invånare är under 2022 extra välkomna att upptäcka 
vårt nya bibliotek i centrum och de förbättrade fina filial-
biblioteken! 

Framtidens bibliotek är snart här
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Information för unga 
Ungivbg.se är Vänersborgs kommuns hemsida för unga. På 
hemsidan hittar du information om det mesta som rör livet 
som ung i Vänersborg. 

Bland annat finns information om aktiviteter och möjlig-
heter för en rolig och meningsfull fritid. Hemsidan är en 
utmärkt portal för den som vill hitta eller lära sig mer om 
allt från sommarjobb och utbildningsval till vägar för infly-
tande. Hemsidan är även en bra guide för råd och stöd när 
man som mest är i behov av det. 

2022 firar ungdomssatsningen tio år vilket såklart uppmärk-
sammas under året. För att hänga med på de senaste uppda-
teringarna och exempelvis få tips om kommande evenemang 
i kommunen, kan du följa @ungivbg på sociala medier. 

Mötesplatser för unga 
Fritidsgårdar och andra mötesplatser för unga finns på flera 
ställen i Vänersborgs kommun. Fritidsgårdarna i kommu-
nen erbjuder barn och ungdomar såväl trygga träffpunkter 
som möjlighet till idrottsaktiviteter, kreativitet och ska-
pande, dans, musikproduktion, läxhjälp och mycket mer. 
Fritidsgårdarna är en plats för att umgås, fika och delta i 
det rika utbudet av aktiviteter. 

Vid Holmängen ligger Lyckans fritidsgård som utöver de 
vanliga fritidsgårdsaktiviteterna även erbjuder särskilda 

möjligheter för dans- och musikintresserade besökare. 
Vänersborgs kommuns fritidsgårdar strävar efter möjlig-
het för besökarna att forma sin egen fritid genom att aktivt 
jobba med inflytande och delaktighet. 

För lite yngre barn erbjuder Hjälpande Händer en rolig, 
kreativ och utvecklande verksamhet på Kastanjevägen, på 
Torpaområdet. Kulturverksamheten Timjan ger unga möj-
lighet till kreativa uttryck och i samverkan med bland annat 
bibliotek, fritidsgårdar och konsthall hålls såväl workshops 
som spontana träffar. Under 2022 flyttar Timjan in i det 
nyrenoverade biblioteket i Vänersborgs centrum.

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. Tillsam-
mans med fritidsgårdarna, kommunens ungdomsarbetare 
och föreningslivet kan stadens unga delta på dagläger, testa 
nya idrotter, uppleva naturen och utmana sin kreativa ådra. 
Kommunala feriepraktikplatser ger även Vänersborgsung-
domar en chans att som ledare sommarjobba med lovutbud 
under sommaren. 

Mer information om såväl mötesplatser och lovaktiviteter 
hittar du på ungivbg.se.

Ung i Vänersborg fyller 10 år!
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Att dansen har fått fäste i Vänersborgs kommun råder det 
ingen tvekan om. I frontlinjen för kommunens satsning 
på dans står Danspoolen som bedriver en danspedagogisk 
verksamhet, vilket möjliggör för barn och unga att möta 
dans och själva få dansa under skoltid och på fritiden. 

Vi vågar påstå att Vänersborgs kommun är unik när det 
kommer till det danspedagogiska arbetet som tätt flätas 
ihop med scenkonstupplevelser. Dansverksamheten med- 
verkar i regionens stora satsning på samtida dans och 
bidrar i olika dansprojekt, dansfestivaler och residens.

Håll utkik efter kommunkoreografen!
Under 2022-2023 får Vänersborg en egen kommunkore-
ograf, som under ett års tid arbetar med dans och rörelse. 
En kommunkoreograf är en unik möjlighet för dig som 
invånare att möta och delta i danskonst på oväntade platser 
och i nya sammanhang. Det ger även kommunkoreografen 
inspiration och utmaning att under ett ettårigt dansresi-
dens sprida och förmedla dansupplevelser som varar länge. 
Syftet är att mötet mellan danskonst och vår kommun kan 
öppna för nya sätt att uppleva, samarbeta och utvecklas.

Residensets tema Step forward handlar om utveckling, 
men också om mod. Vi tar utgångspunkt i kommunens 
övergripande inriktningsmål om att det ska finnas mer 
jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sitt liv. 
Det ska bli spännande att följa hur ett konstnärligt arbete 
kan bidra till kommunens måluppfyllelse.

Ambitionen är att erbjuda ett brett utbud av dans till våra 
invånare, med ett särskilt fokus på barn och unga. Vårt 
utbud bygger på delaktighet och tillgänglighet, i ett med-
borgarperspektiv. Kommunkoreograf är ett ytterligare steg  
att arbeta och fördjupa oss i dans tillsammans.

Kommunkoreograf är ett nationellt projekt och ett tiotal 
kommuner har under de senaste åren haft en kommun-
koreograf hos sig. Vilka aktiviteter eller verksamheter som 
kommunkoreografen kommer att genomföra återstår att 
se. Det uppstår bland annat i mötet med dig som bor i 
Vänersborg. 

Du kan följa kommunkoreografen och vårt arbete med 
dans på webbsidan vanersborg.se/dans

Dansanta Vänersborg
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Musik- och kulturskolan Vänersborg är sedan snart 60 år en 
mycket viktig del av kommunens kulturliv, och ger barn och 
unga chans att utvecklas inom musik, dans, teater och bild & 
form. Inom verksamheten finns ett brett utbud som riktar 
sig både till dig som vill ha en rolig fritid och till dig som 
redan vet att du vill ha fördjupad kunskap inom ditt ämne 
och få den utbildning som krävs för vidare studier. Inom alla 
ämnen har du möjlighet att tillsammans med andra uppleva 
och utforska olika musik-, dans- och konststilar. 

I Kulturväxten kan du redan som 2-åring vara med i 
Musik- och kulturskolan. I Kulturväxten kommer du i kon-
takt med musik, instrument, rytmik och dans. Varje år får 
också alla 5-åringar sjunga tillsammans i en hejdundrande 
allsångskonsert på Vänersborgs teater.

Lång tradition av kvalitet
Vänersborg har en lång tradition av orkesterverksamhet som 
genom åren blivit nationellt känd för sin höga kvalitet och 
varit en grogrund för många idag professionella musiker.

Förutom Vänersborgs musiktradition har även dansen 
under flera år vuxit och bidragit inte bara till kulturlivet i 

Vänersborg utan i hela Fyrbodal. Detta sker genom Dans-
poolen som är en del av Musik- och kulturskolan.

Offentliga framträdanden
Varje år genomför Musik- och kulturskolan hundratals 
framträdanden och utställningar i egna lokaler, på olika 
teater- och dansscener, konsertsalar, kyrkor, skolor, äldre-
boenden och runt om på kommunens gator och torg.

Musik- och kulturskolan i samverkan 
I samverkan med grundskolan undervisar Musik- och kul-
turskolans lärare i orkesterklasser, El Sistema och Baskul-
turutbudet från förskolan till årskurs 9. Samverkan sker 
även med gymnasiets musikutbildningar och olika verk-
samheter inom socialförvaltningen.

Verksamhet över hela kommunen
Musik- och kulturskolan har egna lokaler i Brålanda, Var-
gön och Vänersborg och erbjuder även undervisning i 
många av kommunens grundskolor.

Välkommen till Musik- och kulturskolan

Vänersborgs konsthall visar samtida konst från både lokala 
och internationella konstnärer. Några konstnärer är bekan-
ta för dig som besökare, medan andras konstnärskap blir en 
ny bekantskap. I konsthallen visas flera unika utställning-
ar årligen. Konsthallen är ständigt i arbete för att skapa 
och sprida kunskap kring samtidskonst genom utställning-
arna som  är kopplade till aktuella samhällsdebatter och 
existentiella frågeställningar.

Programpunkter i form av föreläsningar, seminarier, samtal 

och kreativa workshops inspireras av den pågående utställ-
ningens konstnärliga uttryck, tekniker och frågeställning-
ar. En stor och viktig del av Vänersborgs konsthall är sam-
verkan med det lokala föreningslivet, grund- och gymnasie-
skolor samt konstinstitutioner i grannkommunerna. 

Vänersborgs konsthall  är beläget mitt i centrala Väners-
borg, i vad som fram till 1970-talet var stadens stadshotell. 
Byggnaden är från mitten av 1800-talet och i huset hittar 
du även Folkets Hus och Vänersborgs teater.

Lokalt och internationellt i konsthallen
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Tillsammans med det lokala kulturlivet levererar Väners-
borgs kommun en kavalkad av olika kulturarrangemang 
och aktiviteter under Kulturveckan. 

Syftet med Kulturveckan är att synliggöra de lokala kul-
turverksamheterna och föreningsliv som bedrivs runt om 
i kommunen. Kulturveckan strävar också efter att visa på 
bredden bland kulturuttryck, vilket innebär att utbudet 
ska spegla olika konst- och kulturyttringar, samt rikta sig 
till olika målgrupper. 

Under Kulturveckan kan du som besökare uppleva och 
prova på. Det stora deltagandet och engagemanget från 
arrangerande kulturföreningar och kulturaktörer gör att 
Kulturveckan ständigt utvecklas. 2022 är Kulturveckan 
förlagd till vecka 43-44, vilket också omfattar skolelevernas 
höstlov. Det betyder att höstlovet blir ett verkligt kulturlov 
med många spännande aktiviteter för våra barn och unga.

Du spelar en viktig roll
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!

Inte minst under pandemin när många kulturarrangemang 
ställdes in, blev det tydligt vad det lokala kulturlivet bety-
der för en attraktiv kommun och dess invånare. Därför 
uppmanar vi alla kulturaktörer, nya som gamla, att bidra 
med programpunkter. Även du som representerar närings-
livet eller en organisation som tycker att kultur är viktigt 
för en blomstrande och stark kommun är varmt välkom-
men att bidra med tankar och samarbeten. 

Du som hellre sitter i publiken eller besöker våra program-
punkter är varmt välkommen att uppleva kultur och på så 
sätt stötta det lokala kulturlivet. 

Du hittar mer information på webbsidan 
vanersborg.se/kulturveckan

Tillsammans gör vi Kulturveckan!
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Besök våra fantastiska museer! 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. Afri-
kanska fåglar och däggdjur, egyptiska mumiekistor, kine-
siskt porslin, konst, nordiska djur, mineraler och Birger 
Sjöberg-rum är något av allt det du kan fascineras av i 
detta unika hus. 

För våra yngre besökare finns Skaparverkstaden med lek- 
och lärmiljön ”Torpet”. Under sommaren kan man även 
prova på äldre tiders lekar i Museiparken. Tillfälliga utställ-
ningar och vårt rika program med föreläsningar och kon-
serter finns på hemsidan. 

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-sön kl. 12-16
Juni-aug: ons-sön kl. 12-16
www.vanersborgsmuseum.se
Telefon: 600 62, 070-544 75 39

Idrottshistoriska
Idrottshistoriska föreningen har samlingar som visas i 
Idrottshuset. 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 Knuts-
son är några exempel.

Ett spännande upplevelsecentrum 
Kungajaktmuseet Älgens Berg, beläget i Ekopark Halle-
Hunneberg, är ett upplevelsecentrum som bland annat 
berättar om älgen och de andra djuren på bergen, natur, 
kultur, geologi, guldskatter och kungajakt. Museet passar 
för alla åldrar.  Ta chansen att uppleva det rika djurlivet på 
nära håll med museets bäversafari eller utforska naturen på 
egen hand genom att hyra en kanot eller MTB. 

I museibutiken finns produkter med inspiration från natu-
ren. Personalen tipsar gärna om vandringsleder och sevärd-
heter på bergen.

I anslutning till museet finns barnens Trollskog där man 
kan klättra, balansera, spela kottegolf och lära sig om djur 
och natur. Välkommen att stiga in i bergens fascinerande 
värld.

För mer information och öppettider:
algensberg.com
museet@algensberg.com
www.facebook.com/kungajaktmuseetalgensberg/
telefon: 27 00 40

Spännande museer med stor bredd
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Söndag den 11 september är valdag för val till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige 2022. All offentlig makt 
i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta 
företrädare. Det står i regeringsformen, den grundlag som 
utgör grunden för vår demokrati. 

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valda-
gen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda 
regler för de olika valen. 

Du har rösträtt till riksdagen om du är:
- 18 år senast på valdagen
- svensk medborgare 
- är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:
- 18 år senast på valdagen
- svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen eller 
regionen
- medborgare i något av EU:s medlemsländer eller med-
borgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommu-
nen och regionen

- medborgare i något annat land än de som räknats upp 
ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre 
år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen 
eller regionen.

Du som har rösträtt får ett röstkort skickat till din folk-
bokföringsadress 18 dagar före valdagen. På röstkortet står 
det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress 
och öppettider. 

Du kan också rösta före valdagen. Förtidsröstningen bör-
jar den 24 augusti. I Vänersborgs kommun kommer du att 
kunna förtidsrösta i Arena Vänersborg, Huvudnässkolans 
aula, Vargöns bibliotek och Brålanda bibliotek. Öppettider 
kommer du kunna hitta på kommunens hemsida. Glöm 
inte att ta med ditt röstkort. 

På Valmyndighetens hemsida finns mycket information på 
flera olika språk. https://www.val.se/ 

Om du har frågor, kontakta valkansliet på val@vaners-
borg.se eller via kommunens växel 0521-72 10 00.

I år är det val!
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Så här styrs kommunen

Våra tre kommunalråd Henrik, Mats och Benny.

Vart fjärde år väljer invånarna vilka politiker som ska styra 
kommunen. Valet den 9 september 2018 gäller mandatperi-
oden 2019-2022. Nytt val äger rum den 11 september 2022.

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ och dess 51 ledamöter utses vid allmänna val vart 
fjärde år. Sammanträdena är offentliga och allmänheten 
är välkommen (om inte corona sätter stopp). Sammanträ-
dena går att följa på webbsändning via: https://vanersborg.
kommun.tv. Du kan även lyssna på vad som sägs i närra-
dion på 90,6 MHz. 

Ordförande: Annalena Levin (C)
1:e v ordf: Gunnar Lidell (M)
2:e v ordf: Annelie Guilotte (S)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och har den övergripande till-
synen över kommunens övriga nämnder/styrelsers verk-
samhet. Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig över alla 
ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Ordförande: Benny Augustsson (S) 
1:e v ordf: Henrik Harlitz (M)
2:e v ordf: Mats Andersson (C)

Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden har det övergripande ansva-
ret för utbildning på grundskolenivå och barnomsorg.

Ordförande: Bo Carlsson (C)
1:e v ordf: Gunnar Henriksson (L)
2:e v ordf: Christin Slättmyr (S)

Byggnadsnämnden
Nämnden är kommunens bygglovsmyndighet och beslu-
tar i ärenden rörande bygglov, fastighetsplaner och adres-
ser.

Ordförande: Bo Dahlberg (S)
v ordf: Magnus Ekström (KD)

Kultur- och fritidsnämnden
Verksamheten omfattar allmänkultur, arena och fritid, 
bibliotek, evenemang, fornvård, konsthall, musikverk-
samhet, teater, ungdomsverksamhet samt föreningsbidrag 
inom nämndens verksamhetsområde.

Ordförande: Hans-Peter Norén (S)
v ordf: Kristina Edvinsson (M)

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

Ordförande: Ann-Marie Jonasson (S)
v ordf: Piotr Gabrys (M)

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden ansvarar bland annat för underhåll och byg-
gande av gator, parker och allmänna vatten- och avlopps-
system, bidrag till enskild väghållning, renhållning och 
fastigheter och skogar.

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

Socialnämnden
Nämnden leder och styr socialförvaltningens verksamhet.

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

Överförmyndarnämnden
Nämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyn-
darskap, godmanskap och förvaltarskap i kommunen. Syf-
tet 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)
Vice ordf: Marie-Louise Bäckman (KD)

Valnämnden
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. 

Ordförande: Annika Larsson Lindlöf (S)
Vice ordförande: Niklas Claesson (M)
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Kommuninformation
Kommunens växel  ........................................0521-72 10 00

Besöksadress kommunhuset:
Sundsgatan 29, 462 85 Vänersborg

E-post: kommun@vanersborg.se
Hemsida: www.vanersborg.se

Kommunhusets och växelns öppettider
se kommunens hemsida

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

Kommunstyrelseförvaltning
Kommundirektör, växel  .......................................  72 10 00
IT-chef ..................................................................... 72 23 89
Kommunkontor expedition  .................................. 72 23 90

Kanslisekreterare/registrator  .................................72 23 97
Kommunsekreterare KF .........................................72 26 05
Kommunsekreterare KS .........................................72 25 92
Kommunarkiv  .........................................................72 23 49
Informationsfrågor  ................................. 72 11 12, 72 24 03
Näringslivsfrågor, växel  ........................................ 72 10 00
Borgerlig vigsel  .......................................................72 23 97

Konsumentrådgivning  ...........................................72 10 99
Budget- och skuldrådgivning  ............... 72 24 77, 72 24 60
E-post: konsument@vanersborg.se

Barn- och utbildningsförvaltning
Förvaltningschef ......................................................72 13 96
Administratör  ......................................................... 72 11 04
Skolskjuts grundskola, växel  ................................. 72 10 00
E-post:barnutbildning@vanersborg.se

Administratör barnomsorg
Tel. tid: måndag-onsdag, fredag 10:00-12:00
(Med reservation för ändringar)  ...........................72 14 79
E-post: barnomsorg@vanersborg.se

Förskolor, växel  ..................................................... 72 10 00
Verksamhetschef förskola  ......................................72 26 51

Grundskolor, växel  ................................................ 72 10 00
Verksamhetschef Fsk - åk 6  ...................................72 17 80
Verksamhetschef åk 7 - 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
E-post: kulturfritid@vanersborg.se

Musikskolan
Koordinator  ............................................................ 72 10 51

Ungdom
Centrumgården  ......................................................72 10 39

Bibliotek
Vänersborg  .............................................................. 72 14 11
Vargön  ..................................................................... 72 23 55
Frändefors  ...............................................................72 22 32
Brålanda  ..................................................................72 22 67
Hemsida: bibliotek.vanersborg.se
E-post: biblioteket@vanersborg.se

Konsthall  ................................................................. 72 24 00
E-post: konsthallen@vanersborg.se

Enheten för idrottsanläggningar
Bokningar/aktivitetsstöd m.m. 
växel  ........................................................................ 72 10 00
E-post: fritid@vanersborg.se 

Miljö- och byggnadsförvaltning
Förvaltningschef, växel  .......................................... 72 12 75
Exp. Miljö  ................................................................72 12 72
E-post: miljo@vanersborg.se
Exp. bygglov/planer  ................................................72 13 13
Exp. lantmäteri  ........................................................72 13 37
Kart- och Geodata, växel  ...................................... 72 10 00
E-post: byggnad@vanersborg.se

Telefonnummer DÄR INGET ANNAT ANGES ÄR RIKTNUMRET 0521
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Samhällsbyggnadsförvaltning
Förvaltningschef  ..................................................... 72 12 35
Förvaltningstelefon  ................................................72 12 05
E-post: samhallsbyggnad@vanersborg.se

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

Socialförvaltning
Socialchef  ................................................................ 72 14 71
Förvaltningsassistent ............................................... 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, administratör  .....................................72 25 49

Individ- och familjeomsorg
Reception  ...............................................................  72 14 36
Socialsekreterare, växel .........................................  72 10 00

Familjerådgivning
Tel. tid: måndag-torsdag kl. 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, frivillig verksamhet
Bemanningsenhet
Biståndsenhet
Dagverksamheter
Hemsjukvård
Korttidsvård
Larmmottagning
Nattpatrull, växel  .................................................. 72 10 00

Vård och omsorg
Särskilda boenden
Hemtjänst, växel  .................................................... 72 10 00

Övriga kontor och expeditioner
AB Vänersborgsbostäder
Växel  .......................................................................26 02 60
Hemsida: www.vanersborgsbostader.se

Energi- och klimatrådgivning
Telefon  ....................................................................72 13 90

Kunskapsförbundet Väst
Gymnasium och vuxenutbildning
Vänersborg/Trollhättan
Växel  ........................................................................72 27 40
Hemsida: www.kunskapsforbundet.se

Visit Trollhättan Vänersborg AB
Kungsgatan 9, Vänersborg  ....................................... 135 09
Hemsida: www.visittv.se

Överförmyndarnämnd
Telefon  ....................................................................72 10 74
Tel. tid måndag-torsdag kl. 10:00-12:00
(Med reservation för ändringar)

FLERA VÄGAR IN
För att nå alla kommunens verksamheter kan du ringa 
växeln eller hitta information på kommunens hemsida 
under fliken kontakt.

Vill du snabbt nå en kommunal tjänsteperson, ring 
0521-72 19 99. En automatisk röst svarar och kopplar 
dig vidare när du uppgett vem du önskar ringa. 

E-post till enskild tjänsteman:
fornamn.efternamn@vanersborg.se
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Där inget annat anges, bokningar och upplysningar
genom Enheten för idrottsanläggningar .............  72 10 00

Stora idrottshallar
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 inne-
bandymål.

Dalboskolan 35x18 m
4 omklädningsrum med dusch, 1 basketplan med 2 korgar, 
1 handbollsplan med mål, 1 tennisplan med nät, 5 badmin-
tonbanor med nät, 1 volleybollplan med nät, 2 inneban-
dymål.

Fyrkanten 40x20 m
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. Hallen används 
även till arrangemang såsom konserter och skolavslutning-
ar med 200 fasta sittplatser och cirka 400 stolar på golvet.

Onsjöskolan 36x18 m
4 omklädningsrum, innebandymål, basketplan med 2 kor-
gar, tennisplan med nät, volleyboll med nät, 4 badminton-
banor med nät.

Små gymnastikhallar
Blåsutskolan 17x10 m
2 omklädningsrum med 4 duschar, 1 basketplan med kor-
gar,  badmintonlinjer finns men ej nät. Små innebandymål 
finns.

Frändeskolan, 16x10 m
2 omklädningsrum med dusch, bastu, 1 badmintonplan 
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. 

Skerrud skola, 20x10 m
1 badmintonplan och innebandymål finns.

Tärnan, 20x10 m
Telefon ....................................................................  72 18 03

Öxnereds skola, 16x6 m
Telefon ....................................................................  72 19 53

Idrottshallar, gymnastiksalar m.m.



32

vänersborg.kommunguide.se

Arena och ishall
Arena Vänersborg och Brätte ishall
Vaktmästare ............................................................ 72 10 00
Allmänhetens åkning ............................................  72 10 00 
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
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 konstgräsplan.

Vänersvallen
8 omklädningsrum
2 st 7 manna gräs,   2 st 11 manna konstgräs, 2 st rugby-
planer gräs.

Bangolf
Hårdton IK
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

Padel
Racketcenter
Industrigatan 6. 3 dubbelbanor och 5 singelbanor, samt 
badminton, bordtennis och pickleball. .................  480 200
Bokas via appen playtomic

Ursand
Ursands resort och camping
1 utomhusbana, dubbel ............................................. 186 66
Bokas via appen playtomic

Ridanläggningar
Brätte ridskola ..............................................................189 00
www.vanersborgsryttarforening.com

Bergahästen Lindås Gård
Ridskola och turridning
Besöksadress: Sandgärdet 100 Vargön ........070-663 27 85

Tennisbanor
Frendevi, Frändefors
2 st grusbanor .............................................................402 78

Sportcentrum
4 st inomhusbanor + 3 st utomhusbanor
Information och bokning .........................................  673 38

Fritidsbanken i Vänersborg
På Fritidsbanken kan man låna och lämna in idrotts- och 
fritidsutrustning. Allt är gratis och alla får låna. Genom 
återbruk av utrustning bidrar Fritidsbanken till ett mer 
hållbart samhälle. Fritidsbanken är ett ideellt initiativ som 
drivs utan kommersiella intressen. Genom Fritidsbanken 
kan man på ett lättillgängligt sätt prova på nya sporter och 
aktiviteter. Fritidsbanken ger ökad spontanidrott, hälsa 
och välbefinnande.

Genom att lämna utrustning bidrar du så att fler får chan-
sen till en meningsfull och aktiv fritid.

Exempel på utrustning som kan skänkas: skridskor, fot-
bollsskor, gymnastikskor, klubbor, racketar, skateboard, 
inlines, golfset, dock ej kläder.

Inlämning av utrustning
Fritidsbanken tar tacksamt emot utrustning. 
Mer info: 72 20 05 vanersborg.se/fritidsbanken
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Bygdegårdar & övriga samlingslokaler
För upplysningar rörande lediga tider, vänd dig direkt till 
uthyraren. Där inget annat anges är riktnumret 0521.

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

Dalbogården, Dalslands Gille
Upplysning och bokning: Camilla Qvick ...076-087 61 44

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: Lehna Ljung .....  070-338 77 04

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

Ramnereds Bygdegårdsförening
Upplysning och bokning:
Bokning  ..................................................................  25 52 37

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

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

Vänersnäs Bygdegårdsförening
Upplysning och bokning:
Anette Karlsson  ............................................070-169 67 67

Väne-Ryrs Byalag, Hedevallen
Upplysning och bokning:
Olle ................................................................. 070-530 55 73

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

Kommunala samlingslokaler
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Telefonnummer
Där inget annat anges är riktnumret 0521
Enheten för fritidsanläggningar, 
Brättevägen 15, 462 35 Vänersborg
Enhetschef ..............................................................  72 10 00
Bidrag, lotteri och ekonomi ................................... 72 10 00
Bokning av idrottsanläggning ............................... 72 10 00
Konferensrum, evenemang och arrangemang ..... 72 10 00
Fritidsbanken .........................................................  72 10 00

Inomhusanläggningar
Arenan och ishallen  ............................................... 72 10 00
Idrottshuset ............................................................. 72 10 00
Fyrkanten, Vargön ................................................. 72 10 00
Idrottshallen Brålanda ........................................... 72 10 00
Bowlinghallen ............................................................. 176 54

Utomhusanläggningar
Vänersvallen, konstgräs ......................................... 72 10 00
Frendevi IP, Frändefors ......................................... 72 10 00
Hallevi IP, Vargön .................................................. 72 10 00
Sörbyvallen, Brålanda ............................................ 72 10 00
Vänersborgs skidklubbs stuga ................................... 195 63
Skidans hus, SK Granan ........................................... 309 09
Skidspåret Bergagården, 
OK Skogsvargarna .........................................0708-96 09 71

Bad
Brålandabadet, Brålanda .............................. 070-482 67 02
Hallevibadet, Vargön ............................................. 72 10 00 
Ursandsbadet ............................................................. 186 66
Vattenpalatset, Vänerparken .....................................675 50     

Camping
Ursand .........................................................................186 66 
www.ursand.se 
Sikhall ..........................................................................372 44
www.sikhallscamping.se 
Sörbostrand ....................................................073-097 61 00
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

Ett varumärke är en samlad bild av allt som omvärlden för-
knippar med en plats eller organisation. Vi behöver skapa 
en enhetlig och tydlig bild av hela vår kommun. Vi har 
formulerat våra konkurrensfördelar och det vi står för. 

Vänersborgs kommun har tagit fram en varumärkesplatt-
form med ett nytt platsvarumärke, organisationsvaru-
märke samt en ny grafisk profil. Varumärkesplattformen 
grundar sig på kommunens vision Vänersborgs kommun – 
attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. De fyra värdeorden 
är Levande, Attraktiv, Hållbar – Tillsammans!

Tanken är att alla i vår kommun ska visa och använda sig 
av det nya platsvarumärket; invånare, föreningar, företag 
och andra organisationer. Ett designbibliotek och mer 
information finns på www.vanersborg.se. Tillsammans är 
vi Vänersborg!

Varumärkesplattformen ska vara basen för vad vi kom-
municerar och vara grunden för hur vi gemensamt bygger 
bilden av Vänersborgs kommun. Över två tusen personer, 
företag och föreningar har bidragit till framtagningen av 
varumärkesplattformen genom enkät, workshops och 
djupintervjuer. Det är vi mycket tacksamma för!

Ett nytt platsvarumärke för hela 
Vänersborgs kommun
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FUNKTIONSHINDERFÖRENINGAR
Afasiföreningen i N:a Älvsborg
Tfn ............................................................. 0520-152 40
bengt-marberg@tele2.se

Astma o Allergiföreningen Thn/Vbg
Mobil ....................................................... 070-632 10 79
a.allergi@gmail.com

Demensföreningen Thn - Vbg
Mobil ....................................................... 070-691 48 87
mollerroger07@gmail.com

DHB Västra
Mobil ....................................................... 076-163 63 11
Tfn ............................................................. 0521-696 10
http://www.dhb.se/vastra
info@dhbvastra.se

DHR,  Vänersborgs avd.
Mobil ....................................................... 070-265 89 59
https://dhr.se/vanersborg/
vanersborg@dhr.se

Diabetesföreningen N:a Älvsborg
Tfn ............................................................. 0520-390 65
https://diabetesna.se/sv
info@diabetesna.se

Funktionsrätt  Vänersborg
Tfn ............................................................. 0521-631 33
funktionsratt.vanersborg@gmail.com

Fyrbodals Fibromyalgiförening
http://www.fibromyalgi.se/vanersborg-trollhattan
fyrbodal@fibromyalgi.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Fyrbodal
http://www.hjarnkraft.se
hjarnkraft.fyrbodal@telia.com
Tfn ............................................................. 0522-194 40

Hjärt- o Lungsjukas fören. Dalsland/Vbg
ylvatrollvik@gmail.com
Mobil ....................................................... 076-834 63 45

Huvudvärksföreningen Trestad
gustav.hadin@huvudvarksforbundet.se

Hörselskadades förening 
Vbg/Thn med omnejd
https://hrf.se/vanersborgtrollhattan/
vanersborg.trollhattan@hrf.se

IFS Fyrbodal
Mobil ....................................................... 070-645 59 68
Tfn ............................................................. 0522-315 08
lasse.candler@hotmail.com

Mag-o tarmföreningen Fyrbodal
Mobil ....................................................... 073-731 22 06
https://magotarm.se/fyrbodals-lokalavdelning/
fyrbodal@magotarm.se

Neuro Trollhättan-Vänersborg
http://neuro.se/trollhattan-vanersborg
trollhattan-vanersborg@neuro.se
Mobil ....................................................... 073-364 03 55

Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän
Mobil ....................................................... 070-966 56 91
Tfn .......................................................... 0521-22 31 28
parkinson.nu@hotmail.se

Personsk.förb. RTP N:a Älvsb.Lokalavd.
Tfn .......................................................... 0520-48 00 32

Psoriasisförb lok.avd N:a Älvsborg
Mobil ....................................................... 076-315 62 75
https://www.psoriasisforbundet.se/norra-alvsborg/
psonorraalvsborg@hotmail.com

Reumatikerföreningen Vänersborg
Tfn .......................................................... 0521-71 12 22
vanersborg@reumatiker.se

SRF Vänersborg-Färgelanda
Mobil ....................................................... 070-288 78 46
Tfn ............................................................. 0528-103 92
https://www.srf.nu/om-oss/organisation/distrikt-och-
lokalforeningar/srf-bohuslan/srf-vanersborg-fargelanda/
vanersborg.fargelanda@srf.nu

Strokeföreningen Fyrbodal
Tfn ............................................................. 0520-102 28
https://strokevg.se/fyrbodal
strokeforeningenfyrbodal@telia.com

UF Viljan
Mobil ....................................................... 073-508 65 16
uf.viljan@gmail.com

Vänersborgs Teckenspråksförening
http://vtf.vg/
tsp.vtf@gmail.com

Vänersborg-Södra Dals FUB
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
Civilförsvarsförbundet Vänersborg
barbro.ekman@gmail.com

EFS Missionsförsamling  
i Vänersborg
Tfn .......................................................... 0521-26 55 93

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

Frändefors Vi Ungaklubb
Tfn .......................................................... 0521-25 81 31
maria.bratt150@gmail.com

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

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

FÖRENINGSREGISTER
Den förening som vill ändra sina kontaktuppgifter är välkommen att kontakta 

enheten för idrottsanläggningar på telefon 0521-72 10 00 eller e-post: fritid@vanersborg.se.
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Riksförb Narkotikafritt Samhälle
Tfn ............................................................. 0521-109 77

Röda Korset Vänersborgskretsen
Tfn ............................................................. 0521-607 07
http://www.redcross.se/vanersborg
vanersborg@redcross.se

Salemkyrkan Vargön
Tfn .......................................................... 0521-22 14 68
salemlyktan@gmail.com

IDROTTSFÖRENINGAR
Badmintonklubben Dalton
stefan.nilsson@hellbergs.se
Badminton

Blåsut Vänersborgs Bandyklubb
Mobil ....................................................... 070-699 22 25
http://www.blasutbk.se
blasutbk@telia.com
Bandy

Bowlingklubben Skrufscha Dam
Mobil ....................................................... 070-962 21 87
http://www.bkskrufscha.se
Bowling

Brålanda Idrottsförening
Mobil ....................................................... 070-744 50 57
http://www.bralandaif.se
kansli@bralandaif.se
Fotboll

Curlingklubben Vänersborg
Mobil ....................................................... 070-518 21 04
http://www.vanersborgcurling.se
mikael.bjorsell@spectare.se
Curling

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

Dals Södra FFI
Mobil ....................................................... 070-200 09 41
http://www.laget.se/dalssodraffi/start.html
dalssodra@gmail.com
Friidrott

Dalslands Hästsportklubb
Mobil ....................................................... 070-519 56 27
http://www.dalshsk.se
dhsk@dalshsk.se
Hästsport, Ridsport

Friluftsfrämjandet Vänersborg lokalavd.
Mobil ....................................................... 070-556 28 79
http://www.friluftsframjandet.se/vanersborg
carinamundin@icloud.com
Friluftare, Friskvård

Frändefors Gymnastikklubb
Tfn .......................................................... 0521-25 42 00
anneli.akerman61@gmail.com
Gymnastik

Frändefors IF
Tfn ............................................................. 0521-402 78
http://www.fiffen.com
fiffen@telia.com
Badminton,Fotboll,Tennis

Föreningen GYM1
Mobil ....................................................... 070-832 05 90
http://www.gym1.se
elin@gym1.se
Gymnastik

Gestad Sportklubb
Mobil ....................................................... 070-832 05 90
emmajohannafalk@gmail.com
Barnverksamhet, Fotboll, Gymnastik

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

Hunnebergs  
Sport och Motionsklubb
Mobil ....................................................... 070-353 33 79
https://www.svenskalag.se/hunnebergsport
hunnebergsport@gmail.com
Cykel

Hunnebergs-KFUM-Scoutkår
Mobil ....................................................... 070-852 35 73
http://scouterna.se/hunneberg
hunnebergkfum@telia.com
Barnverksamhet, Scouting

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

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

IF Friskis-Svettis Vänersborg
Tfn ............................................................. 0521-189 11
info@vanersborg.friskissvettis.se
Gymnastik

IF Änglarna
Mobil ....................................................... 076-817 09 38
http://www.fub.se/lokalt/fub-vanersborg-sodra-dal
kerstin.svensson.26@gmail.com
Gymnastik

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

KFUM Tunhems Idrottsavdelning
Mobil ....................................................... 070-306 77 75
martinjohansson9005@hotmail.com
Innebandy

Konståkningsklubben 
Trollhättan & Vänersborg
Mobil ....................................................... 073-443 98 29
www.idrottonline.se/vanersborg/vanersborgskk-
konståkning
kktv@live.se
Konståkning, Kälkhockey

Korpen Vänersborg
Mobil ....................................................... 070-461 52 39
http://www.korpenvanersborg.se
kansli@korpenvanersborg.se
Fotboll,Gymnastik,Innebandy,Korpidrott

Landi Islandshästförening
Mobil ....................................................... 070-525 05 63
jojo940613@hotmail.com
Hästsport,Ridsport
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OK Roto
Tfn .......................................................... 0521-25 30 94
http://www2idrottonline.se/default.aspx?id=243416
eva-lena@privat.utfors.se
Längdskidåkning, Orientering

OK Skogsvargarna
Mobil ....................................................... 070-524 96 17
http://www.okskogsvargarna.se
okskogsvargarna@gmail.com
Cykel, Längdskidåkning, Orientering

Onsjö Golfklubb
Tfn ............................................................. 0521-688 70
http://www.onsjogk.com
info@onsjogk.com
Långgolf

Ryrs Allmänna Idrottsförening
Mobil ....................................................... 070-257 07 13
http://www.svenskalag.se/raif
Barnverksamhet,Fotboll

Simklubben Vänersborg
Mobil ....................................................... 070-991 18 35
http://www.simklubbenvanersborg.nu/
skv.kansli@gmail.com
Simning
Skidklubben Granan
Mobil ....................................................... 070-542 45 64
http://www.skgranan.com
anolfsbol@hotmail.com
Gymnastik, Längdskidåkning, MTB
Sportklubben Vänern
Mobil ....................................................... 073-508 65 16
sportklubben.vanern@gmail.com
Handikappidrott

Trestads Hockey Talanger
Mobil ....................................................... 073-442 75 07
info@eventsport.se
Ishockey

Truba Bowlingklubb
Mobil ....................................................... 070-493 66 80
http://www.vanersborgsbowling.se
margareta.hernvall@hotmail.se
Bowling

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

Vargön Vänersborgs  
Badmintonklubb
http://www.vvbk.nu
styrelsen@vvbk.nu
Badminton

Vargöns Bandyklubb
Mobil ....................................................... 070-654 22 53
vargonbk@gmail.com
Bandy

Vänersborgs  Hockey Club
Tfn ............................................................. 0521-666 76
https://www.svenskalag.se/vanersborgshc
kansli@vanersborgshockey.se
Ishockey

Vänersborgs Atlet o Brottarklubb
Mobil ....................................................... 070-934 85 33
http://www.vanersborgsbrottarna.se
rijo89@hotmail.com
Brottning

Vänersborgs  
Badmintonsällskap
Mobil ....................................................... 073-804 52 81
http://www.idrottonline.se/vanersborg/vanersborgsbs-
badminton
rydholm@hotmail.com
Badminton

Vänersborgs  
Bordtennisklubb
Mobil ....................................................... 070-833 56 99
https://idrottonline.se/VanersborgsBTK-Bordtennis
andersperjohansson2@gmail.com
Bordtennis

Vänersborgs Bowlingsällskap
Mobil ....................................................... 070-585 42 92
https://idrottonline.se/VanersborgsBS-Bowling
Bowling

Vänersborgs Boxningssällskap
Mobil ....................................................... 070-751 76 98
andsaw@spray.se
Boxning

Vänersborgs Budoförening
Mobil ....................................................... 070-467 29 11
http://vanersborgsbudoforening.se
info@epictrainingcenter.se
Aikido, Ninjutsu, Taido

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

Vänersborgs FK
Mobil .......................................................... 0521-611 12
https://www.svenskalag.se/VFK
vanersborgfk@telia.com
Fotboll

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

Vänersborgs IF
Mobil ....................................................... 070-787 48 21
https://www.vanersborgsif.se
info@vanersborgsif.se
Fotboll

Vänersborgs Roddklubb
Mobil ....................................................... 070-332 77 72
thony@motionspalatset.se
Rodd

Vänersborgs Rugbyklubb
https://www.vanersborgrugby.se
info@vanersborgrugby.se
Rugby

Vänersborgs Ryttarförening
Mobil ....................................................... 070-272 60 81
http://www.vanersborgsryttarforening.se
vrfinfo@telia.com
Hästsport,Ridsport

Vänersborgs Scoutkår 
Mobil ....................................................... 070-282 96 15
https://www.vbgscout.se
info@vbgscout.se
Scouting

Vänersborgs Segelsällskap
Mobil ....................................................... 070-357 88 90
http://vss.gotanet.se
vss@vss.gotanet.se
Segling

Vänersborgs Skidklubb
Mobil ....................................................... 070-524 71 99
http://www.vanersborgssk.se
vanersborgssk@gotanet.se
Längdskidåkning,Orientering

Vänersborgs  
Taekwondo Yoksa
Mobil ....................................................... 073-534 88 14
http://www.yoksa.se
roger@yoksa.se
Tae Kwon Do

Vänersborgs Tennisklubb
Mobil .......................................................  076 033 99 85
http://www.vanersborgstk.se
vtk.vanersborg@telia.com
Tennis

Vänersborgs Vattenskidklubb
Mobil ....................................................... 070-213 26 41
http://www.vvsk.com
info@vvsk.com
Vattenskidor

Wargöns IK
Tfn .......................................................... 0521-22 09 42
http://www.wargonsik.se
kansli@wargonsik.se
Bordtennis,Fotboll

KULTURFÖRENINGAR
Birger Sjöbergsällskapet
Tfn ............................................................. 0521-188 58
http://www.birgersjoberg.se
bengt.kaage@telia.com

Blue Chain Vänersborg
Mobil ....................................................... 070-688 81 91
http://www.bluechain.se
bluechainvbg@gmail.com

Blåsorkester PlayOff
Tfn ............................................................. 0521-676 08
nils.erik.rasmussen@gmail.com

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

Byalaget i Väne Ryr
Mobil ....................................................... 070-557 78 80
https://www.facebook.com/vaneryrsbyalag/
thomas@brenstrom.com

Dalaborgsparken
Mobil ....................................................... 070-251 86 67
http://dalaborgsparken.nu
info@dalaborgsparken.nu

Dalslands Gille
qvickan@live.se

Ekebro bygdegårdsförening
Tfn ............................................................. 0521-440 88
https://www.facebook.com/ekebrofrandefors/

Equmeniakyrkans musikkår
Mobil ....................................................... 070-495 29 36
https://www.facebook.com/Equmeniakyrkans-Musikkår-
Vänersborg-100977121472584/

Eritreansk kulturförening  
i Vänersborg
simon_didi@hotmail.com

Föreningen Norden Vänersborg
https://vanersborg.norden.se/
sickan.karlsson@hotmail.se

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

Galleri 3
https://galleri3.tumblr.com
annalenaemden@gmail.com

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

Grupp av knoppar
https://www.facebook.com/Grupp.av.knoppar/
khaldounalali2016@gmail.com
Mobil ....................................................... 073-623 40 47
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Körföreningen ÄggliKören
Mobil ....................................................... 073-986 32 29
kerstin.kalen@gmail.com

MJF Rälsbiten
Mobil ....................................................... 076-198 91 91
pa.lindroos@telia.com

Några Målare
Mobil ....................................................... 070-824 53 94
https://www.nagramalare.se
paul.nordholm@telia.com

Omid
Mobil ....................................................... 076-248 02 59
rizagol_256@hotmail.com

Ramnereds bygdegårdsförening
Tfn .......................................................... 0521-25 52 37
https://bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/ramnered
sara_creutz@hotmail.com

Riksteaterföreningen i Vänersborg
vbgteater@gmail.com

Sivikens bygdegårdsförening
https://bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/siviken
hallgren.alviken@live.se
Mobil ....................................................... 070-760 06 55

STF Dalsland 
Mobil ....................................................... 070-527 92 14
stfdalsland@stfturist.se

Sundals Ryrs Byalag
www.facebook.com/Sundals-Ryr-186676998039162
thda75@hotmail.com

Sundals släktforskarförening
Mobil ....................................................... 072-563 18 75
https://www.facebook.com/groups/1920658801482431/
sonja48@hotmail.com

Support Group Network-SGN
https://supportgroup.se/
info@supportgroup.se

Svenska och somaliska kulturföreningen
Mobil ....................................................... 073-629 41 03
S.O.S.K.F@outlook.com
TestMLO
marie-louise.olers@bahnhof.se
Trollhättan-Vänersborgs spelklubb
Mobil ....................................................... 076-774 38 53
https://www.facebook.com/TVSK-305326126167130
tvspelklubb@gmail.com
Tvåstads Sinfonietta Flexible Strings
marie.e.hansson@vgregion.se
Utanför Ramarna Kvinnoförening
Mobil ....................................................... 076-884 50 05
utanfor.ramarna.kv@gmail.com
Wallhack
Mobil ....................................................... 073-586 56 83
http://wallhack.se
info@wallhack.se
Vargöns Musikkår
Mobil ....................................................... 073-961 11 32
http://www.vargonsmusikkar.se
vargonsmusikkar@gmail.com

Vassända Naglums Hembygdsförening
Mobil ....................................................... 072-225 51 73
Tfn .......................................................... 0521-25 51 73
https://www.hembygd.se/vassanda-naglum
k.johanneslund@gmail.com

Vår Bygd 1891
Mobil ....................................................... 073-804 30 78
http://www.varbygd1891.se
hans.skarholm@gmail.com
Vänersborgs ”eminenta” storband
http://vanersborgsstorband.se/
per.liven@telia.com

Vänersborgs Döttrars Gille
Tfn .......................................................... 0521-25 82 06
ingalisasundefors@telia.com

Vänersborgs Filmstudio
Mobil ....................................................... 073-985 33 88
http://www.vanersborgfilmstudio.se
nusse57@hotmail.com

Vänersborgs  
Idrottshistoriska Förening
Mobil ....................................................... 073-739 26 36
http://www.vanersborgsihf.se
lgb.vanersborg@gmail.com

Vänersborgs  
Konstgrafiska Verkstad
http://www.konstgrafiska.se
info@konstgrafiska.se

Vänersborgs Leksaksbibliotek
https://vanersborgsleksaksbibliotek.com/
vanersborgsleksaksbibliotek@gmail.com

Vänersborgs musikförening
Mobil ....................................................... 070-946 81 90
http://www.vanersborgsmusikforening.se
pol.olsson@telia.com

Vänersborgs Släktforskare
Mobil ....................................................... 070-647 81 40
Tfn ............................................................. 0521-129 41
http://www.venersborgsslektforskare.se
jende@telia.com

Vänersborgs Stadsmusikkår
Mobil ....................................................... 072-376 75 01
https://sv-se.facebook.com/vbgsmk/
tom.bergsten@gmail.com

Vänersborgs Söners Gille
Mobil ....................................................... 070-331 64 95
Tfn ............................................................. 0521-164 02
http://www.vanersborgssonersgille.se
info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgsgruppens  
konstförenining
wimaq3@gmail.com

Vänersborgskören Björnligan
Mobil ....................................................... 073-032 41 73
http://björnligan.se/
bjorn.hard@gmail.com

Vänersnäs Bygdegårdsförening
Mobil ....................................................... 070-810 52 78
Tfn .......................................................... 0521-22 21 02
https://www.vanersnasbygdegard.com
vanersnasbygdegardsforening@hotmail.com

Vänersnäs hembygds- och 
fornminnesförening
Mobil ....................................................... 0761-95 89 85
torsred@gmail.com

Västergötlands dragspelsförbund
Mobil ....................................................... 073-657 59 06
http://www.vgdf.org
styrelsen@vgdf.org

Västra Tunhems  
hembygdsförening
Mobil ....................................................... 070-781 51 06
http://www.hembygd.se/vastratunhem
nstiga@live.se

Vävstugeföreningen Skytteln
http://www.skyttelnvanersborg.se
tovs_57@hotmail.com
Mobil ....................................................... 073-987 46 50

Åttersruds  
Bygdegårdsförening
Mobil ....................................................... 070-239 01 01
https://www.åttersrud.se
boel.a.carlsson@gmail.com

NYKTERHETSFÖRENINGAR
IOGT-NTO Kamratringen
Mobil ....................................................... 076-221 93 14
Tfn ............................................................. 0521-320 67

IOGT-NTO Ryrs Framtid
Mobil ....................................................... 073-257 85 85
ba.konsult@telia.com

IOGT-NTO Trygghet
Mobil ....................................................... 072-801 07 14
https://vanersborg.iogt.se
iogt1@outlook.com

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

Motorförarnas Helnykterhetsförb 
Vänersborgsavd
Tfn ............................................................. 0521-169 82
https://www.mhf.se/regioner/mhf-vanersborg/

PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Aktiva Seniorer Vänersborg
rollost39@gmail.com

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

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

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

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

Seniorernas Hobbyslöjd
Mobil ....................................................... 070-572 57 54
Tfn ............................................................. 0521-642 51
https://seniorslojden.se/
annelie.ekstrom56@gmail.com

SPF seniorerna Lilla Paris
Mobil ....................................................... 0723-41 17 30
https://www.spf.se/lillaparis
brev@spflillaparis.se

SPF seniorerna Södra Dal
Mobil ....................................................... 070-966 65 81
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/norraalvsborg/
foreningslista/sodra-dal/
052134001@telia.com

SPF seniorerna Södra Väne
Mobil ....................................................... 070-617 42 70
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/norraalvsborg/
foreningslista/sodravane
kjebe.gunnarsson@gmail.com

Svenska Kommunalpensionärers 
förbund avd. 118
Mobil ....................................................... 070-274 26 96
vanersborg.avd118@skpf.se

Visions pensionärssektion
Mobil ....................................................... 070-340 75 69
inger.malm.vargon@gmail.com

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



39

vänersborg.kommunguide.se

STUDIEFÖRBUND
ABF
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-vastra-
gotaland/abf-fyrbodal/
info.fyrbodal@abf.se

Bilda
https://www.bilda.nu/region/bilda-sydvast
sydvast@bilda.nu

Folkuniversitetet
https://www.folkuniversitetet.se
info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Ibn Rushd
https://www.ibnrushd.se/distrikt-vastra/
info.vastra@ibnrushd.se

Kulturens
https://www.kulturens.se/
per.sundstrom@kulturens.se

Medborgarskolan
https://www.medborgarskolan.se/
vanersborg@medborgarskolan.se

NBV Väst
https://www.nbv.se/regioner/vast/
vast@nbv.se

Sensus
https://www.sensus.se/om-sensus/var-organisation/
sensus-vastra-sverige/
uddevalla@sensus.se

Studiefrämjandet
www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/kontakt/
fyrbodal@studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se/avdelningar/sv-vast/kontakta-oss/vanersborg/
vast@sv.se

ÖVRIGA FÖRENINGAR
Bilpool i Väst
Mobil ....................................................... 070-926 04 59
http://www.bilpoolivast.se
info@bilpoolivast.se

Blå Stjärnan i Vänersborg
www.svenskablastjarnan.se
bo.ekberg@hotmail.se
Mobil ....................................................... 070-249 76 40
Tfn ............................................................. 0521-617 42

Brinke koloniförening
annlolis64@gmail.com

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

Fritidsföreningen  
för kvinnor, barn & unga
Tfn ............................................................. 0521-675 84

Halliwickklubben Laxöringen 
Handikappklubb
Mobil ....................................................... 070-864 32 79
Tfn ............................................................. 0521-677 99
arneskoglund@hotmail.com

Holmängens Koloniförening
Mobil ....................................................... 072-341 62 15
holmangenkoloni@gmail.com 

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

Islamiska Kulturcenter
Mobil ....................................................... 076-965 10 07
ikc.info@mail.com

Kyrkängens koloniförening
Mobil ....................................................... 076-861 35 66
http://www.123minsida.se/kyrkangen
70rolle@gmail.com

Lions Club Brålanda
Mobil ....................................................... 070-340 74 66
http://www.lions.se
christer.waldemarson@telia.com

Lions Club i Vänersborg
Mobil ....................................................... 070-627 48 17
http://www.lions.se
rager.palm@telia.com

SA o ROMA
Mobil ....................................................... 070-092 55 26

Somaliska  
Kulturföreningen
Mobil ....................................................... 073-590 59 49
ciise119@hotmail.com

Supporterklubben  
Älgarna IFK Vänersb

Tvåstad Discgolfklubb
Mobil ....................................................... 073-248 50 49
https://www.tvastaddiscgolf.com
tvastad.discgolf@gmail.com

Vargöns Blåsare
sunehay@telia.com
Mobil ....................................................... 070-538 26 41

Vargöns Fotoklubb
ordforande@wargonsfotoklubb.se
Tfn .......................................................... 0521-22 19 44

Vargöns Musikskolas FF
Mobil ....................................................... 0705-87 27 17

Villaägarna Vänersborg 
Trollhättan Lilla Edet
Mobil ....................................................... 073-040 57 00
Tfn ............................................................. 0520-174 98
http://www.villavanersborg-trollhattan.se

Vänersborgs  Bridgesällskap
Mobil ....................................................... 070-550 76 85

Vänersborgs Brukshundklubb
www.vanersborgsbhk.se
vbgbrukshundklubb@gmail.com
Tfn ............................................................. 0521-173 43

Vänersborgs Koloniträdgårdars 
Centralförening
styrelsenvkc@gmail.com
Mobil ....................................................... 072-398 14 42

Vänersborgs Lottakår
https://www.svenskalottakaren.se/
vanersborg@svenskalottakaren.se

Vänersborgs Modellflygklubb
johan_flyg@hotmail.com
Mobil ....................................................... 070-478 35 03
Tfn ............................................................. 0521-672 12

Vänersborgs  
Motorcykelklubb
https://www.facebook.com/groups/933961473290269
berenberg@hotmail.com

Vänersborgs musikskolas FF
anna.rahnangen@fyrstadsflyget.se
Mobil ....................................................... 073-955 49 11

Vänersborgs  
Musikskolas Paradorkester
Tfn .......................................................... 0521-27 10 51
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SD Vänersborg värnar din trygghet
Kameraövervakning. Vi kommer att verka för att det ses över vilka 
platser som är i behov av kameraövervakning i syfte att förebygga och 
lagföra brott och öka tryggheten. 

Kommunala väktare. Vi vill se satsningarna på kommunalt finansierade 
väktare för att stärka bevakningen på platser som upplevs som otrygga 
och är särskilt utsatta.

Bred finansiering. Vi vill att kommunen ska verka för att hitta en bredare 
finansieringsmodell tillsammans med handlare eller andra partners. 

Arvode till Nattvandrare. Vi vill att arvodesmodellen för nattvandrande 
vuxna ska ses över för att stimulera till mer vuxennärvaro utomhus på 
kvällstid. 

Vänersborg

VÄNERSBORGS KOMMUN

SKALL VARA SÄKERT!
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AVFALL
Vänersborgs kommun

Kretslopp och vatten
Tfn ........................................  72 12 53
www.vanersborg.se

BEGRAVNINGSBYRÅER

Klarahill - Blixt  
Begravningsbyrå AB

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

BOSTADSFÖRETAG

AB Vänersborgsbostäder 
Tfn ....................................... 26 02 60
www.vanersborgsbostader.se

DJURTILLBEHÖR

Byrackans Zoo 
Brog. 5, VÄNERSBORG
Tfn ...........................................  122 25
Mån-fre 10-18, lör 10-14
Vi finns på facebook!

ENTREPRENAD-
MASKINSARBETEN
Olssons Traktortjänst, Entreprenad

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

FRISÖRER

Evas Klipp
Nabbensbergsv. 2, VÄNERSBORG
Tfn ............................................ 145 35
www.evasklipp.se

KONFERENS, EVENT, 
RESTAURANG
Folkets Hus

Kungsg. 15, VÄNERSBORG
Tfn ......................................... 57 57 57
www.folketshusvanersborg.se

KONSUMENT VÄNERSBORG
Konsument Vänersborg

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

KONTAKT/FAMILJEHEM
Vänersborgs kommun

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

KYRKOR, SAMFUND
Svenska Kyrkan i Vänersborg  
& Väne-Ryr

Kungsg. 23, 
VÄNERSBORG
Tfn ......................................... 26 55 00

www.svenskakyrkan.se/vanersborg 
Se även vår annons

PARK
Restad Gård

www.visitrestad.se

POLITISKA  
ORGANISATIONER

Centerpartiet Vänersborg
Ordförande Johan Andersson
johan.andersson2@centerpartiet.se
www.centerpartiet.se/lokal/fyrbodal/
vanersborg/startsida.html

SECOND HAND
Erikshjälpen & Pingstkyrkan 
Second Hand butik

Vassbotteng. 16, 
VÄNERSBORG
Tfn ............................................ 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

SKOR
Nya skor i Vänersborg AB

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

STUDIEFÖRBUND

Studiefrämjandet Fyrbodal
Tfn ...........................................121 20
fyrbodal@studieframjandet.se 
www.studieframjandet.se
www.facebook.com/
studieframjandetfyrbodal

TILLVERKNINGSINDUSTRIER

Vargön Alloys AB
VARGÖN .............................. 27 73 00
www.vargonalloys.se

TURISTBYRÅER
Visit Trollhättan Vänersborg AB

VÄNERSBORG ....................... 135 09
info@visittv.se
www.visittv.se

VÅRDCENTRALER
Brålanda Vårdcentral

Törnrosg. 14, BRÅLANDA .... 72 35 00
https://medpro.se/vardcentraler/
bralanda/

Torpa vårdcentral
Torpav. 23, VÄNERSBORG ... 27 82 00
https://medpro.se/vardcentraler/torpa/

Medlem i
Sveriges Frisörföretagare

Eva´s klipp Hårstylisterna

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

 

Salong Wikström & Norrman

Edsg. 14, VÄNERSBORG
Telefon................................. 636 00 Regementsgatan 34A • 462 32 Vänersborg

Tel: 0521-107 97 • Mob: 0763-57 08 33
www.ljungstromersglas.se

Bilglas • Stenskottslagning • Plast • Isolerglas
Fönsterreparationer • Solfilm • Energiglas • Spegelglas

Tavelinramning

Öppettider: mån-tors 7.00-17.00, fre 7.00- 16.00

Branschregister
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www.svenskakyrkan.se/tunhem
Församlingsexpeditionen 0521-26 58 50 

Varmt välkommen till Café Villa Björkås som 
 ligger vid foten av Halleberg. 

 

LÄS MER OM ÖPPETTIDER OCH AKTIVITETER PÅ VÅR HEMSIDA:  
www.svenskakyrkan.se/tunhem/nyheter/cafe-villa-bjorkas

Café Villa BjörkåsCafé Villa Björkås

I kampen för en friskare jord är varje
insats värdefull. Våra handlingar i dag
bestämmer hur världen vi lämnar till
kommande generationer skall se ut.
Genom att återvinna vårt avfall sparar
vi energi och jordens naturliga resurser.
Kommunerna bidrar till att ditt sorterade
och inlämnade avfall återvinns.
Tillsammans är vi Sveriges största miljö-
rörelse och gör ett av Sveriges viktigaste
jobb. Hur kan du bidra? Läs mer på:
www.avfallsverige.se
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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 



ODR Total till hushåll

DALSLANDS FOLKHÖGSKOLA

Vi finns i Trollhättan  
och Färgelanda

Hos oss kan du läsa in grundskolan/ 
gymnasiet eller gå någon av våra övriga  
kurser. Hemsida: www.dals.fhsk.se

”En riktigt bra skola!” 
Izabella, deltagare på Allmän kurs

Upplev ditt närområde! 
www.visittv.se

~ En del av ditt liv ~

Tel: 0521-26 55 00 
Kyrkans Hus, Kungsgatan 23 
svenskakyrkan.se/vanersborg 
facebook.se/svenskakyrkanvanersborg 

VÄNERSBORG & VÄNE-RYR

VÄLKOMMEN TILL URSAND 
- VÄNERNS RIVIERA!

Vakna till Vänerns kluckande och somna med sand mellan tårna. 
På Ursand bor du ett stenkast från en av Vänerns mäktigaste sandstränder och 

med direkt närhet till stora skogar och härliga promenadstråk. 

 www.ursand.se

Djupedalen 520, 
462 60 VÄNERSBORG

0521-186 66 
info@ursand.se


