
www.tidning.netVänersborg – med unika utsikter22

Vänersborg – med unika utsikter www.vanersborg.se

Vänersborgs gymnastikförening har 
på några år blivit en av Vänersborgs 
största med totalt 1 000 aktiva med-
lemmar.

– Gymmixhallen 1999 blev ett lyft 
för verksamheten. Nu står vi redo för 
att ta nästa steg, säger ordförande Eva 
Eriksson.

Eva syftar på den planerade nya gymnastik-
hallen, bredvid Gymmixhallen i Sportcen-
trum Vänersborg, med måtten 20 x 40 meter.

– Den nuvarande hallen har fungerat jätte-
bra, men det börjar bli för trångt. Taket är för 
lågt för våra bästa gymnaster som bara är ett 
par decimeter från taket vid sina högsta hopp 
och ansatserna är inte av samma längd som 
vid tävlingar. Våra elitgymnaster börjar helt 
enkelt växa ur hallen.

Föreningen tog miljonlån 
1999 byggdes Vänersborgs simhall om till 

Gymnastikföreningen 
slår i taket

Vänersborgs gymnastikförening 
slår i taket och får nu en ny 
gymnastikhall i höst för 
att ytterligare kunna 
erbjuda sina duktiga utövare 
goda möjligheter för att 
fortsätta att utvecklas.  

gymnastikhall, mycket tack vare föreningens 
ideella krafter och ett miljonlån på banken.

– Arena-Fritid äger och förvaltar fastighe-
ten och vi arrenderar och förvaltar inre  verk-
samhet. Det var inte helt självklart att få ett 
miljonlån från banken, men det har vi nu be-
talat tillbaka. Den nya hallen ska drivas enligt 
samma principer.

Peter Nilson, enhetschef på Arena-Fritid, 
en del av Vänersborg kommun, vittnar om 
klubbens satsning.

– Det är en oerhört välfungerande och väl-
skött förening som själv skapar sin framgång.

Alltid ledarledda träningar
Förhoppningsvis kan den nya hallen invigas i 
september i år, inför terminsstarten. 

– I den får vi också rum med ett nytt fristå-
endegolv för artistisk gymnastik. Säkerheten 
förbättras också då vi kan träna med säker-
hetslinor. 

Gymnastik skiljer sig lite från andra idrotter 

i och med att man inte bara kan släppa loss en 
grupp och träna. Det finns risker. Man måste 
veta vad man gör. En volt kan göras först när 
ett hundratals kullerbyttor gjorts. Kroppen 
måste vänjas vid allt mer avancerade moment 
genom otaliga förövningar. Vi är därför helt 
beroende av duktiga ledare i verksamheten.

Fler killar under 2000-talet
Vänersborgs gymnastikförening har en klar 
majoritet av tjejer som aktiva medlemmar. 
Men Eva märker en attitydförändring.

– Vi får allt fler killar in i verksamheten. 
Det är många som kombinerar en bollidrott 
med allsidig gymnastikträning som ger god 
smidighet och styrka.

Fakta:

Vänersborgs gymnastikförening erbjuder motionsgymnastik 
för alla åldrar, från 2-100 år. Föreningen har ingen anställd 
utan drivs uteslutande av ett 80-tal ideellt arbetande ledare 
och funktionärer.

Föreningen har idag ca 1 000 aktiva som verkar i grup-
per inom cheerleading, barn- och ungdomsgymnastik, täv-
lingsgymnastik och Gymmixgympa. Föreningen tävlar i AG 
gymnastik, truppgymnastik och cheerleading. Sedan 1999 
då den nuvarande hallen invigdes har Vänersborgs gymnas-
tikförening allt oftare synts i resultattabellerna vid större 
mästerskap. 

Belysning av 
gång- och cykelväg
Korseberg-Båberg
Nu blir det möjligt att gå och cykla 
på belyst väg mellan Vänersborg och 
NÄL. Arbetet på sträckan Korseberg-
Båberg ska vara klart redan i höst.

Både från Näl, Vänersborgs kom-
mun och ridande ungdomar har det 
länge funnits önskemål om ljus på 
den aktuella sträckan. Genom att be-
lysa den skapas nu ett sammanhäng-
ande cykelstråk från Vänersborg till 
både Näl och Trestad Center, ja till 
och med till Överby.

- Skönt att det äntligen blir av. Jag 
ser belysningen som viktigt både för 
tryggheten och för trafiksäkerhe-
ten, säger Bo Carlsson, ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden i Väners-
borgs kommun.

Brålanda ska 
utvecklas
Ett antal grupper är i full gång med 
att utveckla Brålanda. En nyhet från 
och med maj månad är att det kom-
mer bli torghandel i Brålanda cen-
trum en gång i månaden fram till ok-
tober månad. 

Privatpersoner, organisationer, för-
eningar och företag är välkomna att 
ansluta sig till grupperna.

CykelTuristVeckan
fyller 25
Den 29 juli till den 4 augusti 2007 
kommer Vänersborg att besökas av 
100-tals cyklister från hela Sverige. 
Då firas CykelTuristVeckan. 

Att veckan firar 25 år och att det 
sammanfaller med Linné-jubileet lär 
inte göra det mindre festligt!

Anders Bohlin, utklädd till själv-
aste Carl von Linné, kommer att dyka 
upp och ryktet säger att han ska språ-
kas vid med en synnerligen tam älg 
någonstans i centrum. 

Kommunen satsar
på miljöbilar
Kommunens bilar blir allt mer miljö-
vänliga. Hemvården och renhållning-
en är två exempel på verksamheter 
där man redan börjat använda miljö-
bilar. Målet är att hälften av de cirka 
130 bilarna i Vänersborgs kommun 
ska vara miljöbilar om tre år.

- Det känns bra att den här sats-
ningen görs nu. Att vi har fått ett 
tankställe för biogas i Vänersborg 
underlättar. Dessutom kommer i och 
med biogasprojektet i Brålanda snart 
att bli ännu bättre på att ta hand om 
vår miljö, säger Ann Olsson, miljö-
samordnare.
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