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När Vänersborg grundades 1644 
var läget strategiskt. Järnmalm och 
timmer från norr kom sjövägen och 
lastades om för vidare transport 
ner till västerhavet och ut i världen. 
Sverige behövde också en stad som 
var lätt att försvara mot fienden, 
främst danskar 
och norrmän.
Precis som 
drottning Kris-
tina gillade vårt 
läge då så gör vi 
det än i dag.
Gillar läget, 
alltså.

För Vänersborg har ett fantastiskt 
läge.
Jag tänker bland annat på att vi har 
tio mil Vänerkust. Vi är bortskäm-
da med att ha tillgång långa sköna 
sandstränder, möjligheter till fiske, 
fågelliv och 
båtliv i alla 
dess former. 
S a mt id ig t 
vet jag att 
det är många 
som vill bo 
vid vattnet. 
Därför sat-
sar vi nu 
stort på att 
bygga ut VA-nätet längs Vänerkus-
ten på Dalslandssidan. Under sex år 
investerar vi 220 miljoner kronor 
i en satsning som får många vin-
nare.
• Miljön blir bättre när inte avloppet 
belastar Vänern. 
• Dricksvattnet blir renare och go-
dare.
• Fler kan göra om sommarstugan 
till året-runt-hus.
• Det öppnar upp för exploatering 
av nya områden så att fler kan bo 
vattennära.

Men läget är inte bara fantastiskt, 
än i dag 366 år efter det att vi fick 
stadsrättigheter, är Vänersborgs 
läge strategiskt. Det ligger mitt 
emellan Köpenhamn, Oslo och 
Stockholm och det är lätt att 
ta sig hit med tåg, båt, bil och 
flyg. 

Och ännu lättare ska det bli.
Just nu byggs det dubbel-
spår och fyrfilsväg mellan 
Vänersborg och Göteborg. 
Från och med det magiska 
datumet 12-12-12 kom-

Här gillar vi läget
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LEDARE

mer det att gå ett tåg i halvtimmen 
till Göteborg, en resa som inte tar 
mer än drygt 45 minuter.
Det öppnar upp helt nya perspektiv 
och möjligheter för Vänersborg. 
Jag räknar med att bättre kommu-
nikationer ihop med ett attraktivt 

boende kommer 
att locka folk att 
flytta hit. 

Samtidigt måste 
vi se till att ut-
veckla centrum 
till en attraktiv 

handels- och mötesplats. Vi måste 
vara duktiga på skolområdet och vi 
måste kunna erbjuda våra gamla en 
berikande ålderdom. Dessutom är 
det viktigt att vi ser till att vi även 
fortsättningsvis har en stark och 
sund kommunal ekonomi.

Den här Visonstidningen, som vi 
gör med stöd av näringslivet i Vä-
nersborg, speglar något av det jag 
har jag tagit upp här. 
Tillsammans kan vi göra Väners-
borg till en ännu bättre plats.

Lars-Göran Ljunggren
Kommunstyrelsens ordförande

lars-goran.ljunggren@vanersborg.se
 

           Vänersborgs läge är strategiskt. 
Det ligger mitt emellan Köpenhamn, 
Oslo och Stockholm och det är lätt att 
ta sig hit med tåg, båt, bil och flyg
”
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Erik Blix minns sina spännande och kreativa tonår i staden

Drömläge 
att utveckla
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