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Vi vill 
inte lura 
läsarna!

Den här tidningen skiljer sig från de flesta andra genom att 
annonserna är utformade som artiklar. Vi är övertygade om att det är 
ett bra sätt att låta annonsörerna berätta mer om sig är vad de annars 
brukar göra i en annons.

Men vi vill inte lura våra läsare! Därför har vi grafiskt försökt skilja 
det redaktionella materialet från annonstexterna. Annonserna har 
genomgående ett särskilt typsnitt, med magrare rubriker, medan de 
redaktionella artiklarna har betydligt fetare rubriker.

Dessutom är annonserna markerade med en tydlig avsändare; ofta 
en logotyp.
Det finns även linjer eller ramar som skiljer annonser och artiklar åt.

1964 gjordes en enorm satsning på 
Vänersborgs barn- och ungdomar när 
Sportcentrum etablerades. 

- Det har under åren betalat sig 
många gånger om. Nu är det dags att 
satsa nytt, säger S Anders Larsson, 
ordförande i barn- och ungdomsnämn-
den. 

Sportcentrum Vänersborg brukar kallas en av 
Sveriges största fritidsgårdar med 11 000 akti-
va barn- och ungdomar varje vecka, året om. 

- För att behålla områdets dragningskraft i 
framtiden krävs en rejäl nyinvestering. Med 
påtagliga klimatförändringar och höstens 
idoga regnskurar i åtanke så är nog en inom-
husarena för issporter en förutsättning för att 
utveckla dessa i Vänersborg.

I planerna ingår även en uppvärmd konst-
gräsplan på Vänersvallen, som kan användas 
året om.

Multifunktionell arena
S Anders Larsson ser även fler fördelar med 
Arena Vänersborg. En ny arena skulle på ett 
mycket bättre sätt tillgodose en växande han-
dikappidrotts intressen och förutsättningar. 
Arenan kan också fungera som en mötesplats 
för regionens näringsliv.

- Vi kan skapa något som inte finns mellan 
Karlstad och Göteborg. På ett dygn kan ett 
trägolv byggas för events, mässor, konserter, 
festivalarrangemang och liknande.

Politisk enighet runt projektet
Just nu pågår arbetet med att ta fram en detalj-
plan och ett beslutsunderlag för Vänersborgs-
politikerna. Den 19 juni kan arenan klubbas 
igenom på fullmäktige.

           Vi kan skapa något som inte finns 
mellan Karlstad och Göteborg. På ett 
dygn kan ett trägolv etableras för events, 
mässor, konserter, festivalarrangemang 
och liknande.

”
Nytt landmärke i Vänersborg. Söder om Torpaskolan och öster om ishockey- och gymnastikhallarna kommer Arena Vänersborg att etableras. Isytan i arenan motsvarar 3,7 ishockeyhallar.

- När vi presenterade förslaget i december 
fick vi ett oerhört stöd från politikerna, det 
finns en samstämmighet bland de politiska 
partierna som jag aldrig varit med om tidi-
gare! Det känns bra. Jag är övertygad om att 
det blir verklighet och att den tuffa tidsplanen 
håller.

En milstolpe
Inte helt överraskande är IFK Vänersborg 
mycket positiva till planerna på den nya are-
nan.

- Rent sportsligt är det här fantastiskt. Jag 
tror inte folk förstår vilka möjligheter det kan 
ge för bandyklubbarna i Vänersborg, såväl 
IFK som Blåsut och Vargön. Att gå på is i 
augusti istället för november skapar helt an-
dra förutsättningar för att utveckla bandyn i 
Vänersborg, från A-laget till skridskoskolan. 
Man kan bara påminna sig om hur vädret var i 
höstas med regn varje dag i flera veckor.

Även om jag är part i målet så är det också 
oerhört viktigt för en stad som Vänersborg 
med bra idrott. Idrott har en förmåga att driva 
saker framåt och elitidrott föder bredd- och 
ungdomsidrott. Den nya arenan ger helt andra 
förutsättningar för ungdomsverksamheten i 
framtiden. 

Sedan är det en milstolpe i sig. Man behöver 
bara säga melodifestivalen 2009 så förstår de 
flesta vad jag menar, säger en mycket positiv 
Anders Uhlin, ledare inom IFK Vänersborg.

Lyft även för fotbollen
Även fotbollen ställer sig positiva.

- Arena Vänersborg byggs på två fotbolls-
planer. Dessa vill vi naturligtvis kompenseras 
för, det tror jag också kommer att ske. Att Vä-
nersvallen får konstgräs ger avsevärt förbätt-
rade träningsmöjligheter. Det blir ett lyft för 
fotbollen, säger Björn Stohlt.

Fakta Arena Vänersborg:

Planerna för Arena Vänersborg, som en 
båghall med limträbalkar, är att sätta 
första spadtaget i marken hösten 2007, 
med invigning till bandypremiären 2008. 
Arenans isyta blir 113 x 69 meter och 
den totala yttre höjden 28 meter. Publik: 
ca 3 000 personer. Investeringen förvän-
tas bli ca 90 miljoner kronor vilket ska 
rymmas inom den kommunala budgeten. 
Planer finns också för ett annat namn på 
arenan.

Sportcentrum Vänersborg:

• Har 11 000 aktiva barn- och ungdomar 
varje vecka.
• Totalt en halv miljon aktiva idrottare om 
året.
• Sedan starten 1964 har den besökts av 
21 miljoner.
• 20 föreningar inom 15 idrotter.
• Inhyser tio klubb- eller kanslilokaler.
• Har 2 300 skolelever som dagtid är 
aktiva inom ramen för idrottsundervis-
ningen.
• Allt ideellt föreningsarbete motsvarar 
en lönesumma på 75 miljoner kronor om 
året.

Arena Vänersborg – 
möjligheternas manege


