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Nu är första spadtaget grävt för nya 
Arenan. Bygget är igång. Framtiden är 
nära.

De belackare som säger att den nya Arenan 
i Vänersborg främst är till för IFK Väners-
borgs A-lag i bandy har fel.

Det hävdar marknadskoordinator Stefan 
Leijon:

- Inom ramen för Vänersborgs visionsar-
bete nämns några strategiska utvecklingsom-
råden, däribland näringsliv och turism, kultur 
och fritid och utbildning – allt detta gynnas 
av den nya Arenan.

Föreningsliv och friskvård
Stefan talar gärna om Arenans fyra byggklos-
sar: föreningsliv, utbildning, besöksnäring 
och bandy.

- Vi som jobbar med att förverkliga den 
nya Arenan har ett brett uppdrag för att öka 
Vänersborgs attraktionskraft och öka möj-
ligheterna för att leva ett friskt och rikt liv 
i kommunen. Ta till exempel breddidrotten, 
med Vänersborgs fantastiska föreningsliv, 
där man räknar in 630 000 ideella ledartim-
mar. Det är dessa positiva krafter Väners-
borgs kommun vill stärka och uppmuntra. 
Arenan bör i det här sammanhanget ses som 
en hälsofrämjande investering för att främja 
fysisk aktivitet. 

Sportcentrum i Vänersborg har idag 11 000 
besökare i veckan, där ett 20-tal föreningar 
har sin verksamhet. Med en ny Arena, upp-
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Entrédelen av Arenan sedd inifrån. Den är tänkt att vara i två plan och inkluderar en serveringsdel med utsikt över isen. Illustration: Ayeware AB.

värmd konstgräsplan och ny Gymmixhall sti-
muleras detta friskvårdsarbete. 

Ny idrottsutbildning
Ett förstärkt sportcentrum med ny Arena 
innebär också nya möjligheter för Väners-
borgs skolvärld.

Janerik Swahn är rektor för det nybildade 
Idrottsprogrammet på Birger Sjöbergsgym-
nasiet som startar i höst.

- Vi har ett guldläge bredvid sportcentrum. 
Den nya Arenan gör inte saken sämre.

Den nya utbildningen, med 300 poäng spe-
cialidrott och 350 poäng karaktärsämnen som 
hälsopedagogik, idrottsledarskap, idrottspsy-
kologi och näringslära lockar ungdomar. Till 
hösten har alla 30 platserna fyllts med första-
handssökanden.

- De kommunala skolorna är konkurrensut-
satta idag. Genom att spetsa till gymnasiesko-
lan kan Vänersborg få behålla fl er ungdomar 
inom kommunen, säger Stefan.

Turiststad Vänersborg
En annan vinnare är besöksnäringen. Med 
den nya Arenan kan Vänersborg inte bara po-
sitionera sig som en attraktiv cup- och läger-
stad, Vänersborg kan även profi lera sig som 
ledande i landet för mässor, stämmor, galor, 
konserter, fi lminspelningar och festivaler. 
Den nya Arenan är också handikappsanpas-
sad och följer Vänersborgs kommun arbete, 
i enlighet med Agenda 22, för att skapa en så 
tillgänglig kommun som möjligt.

- Jag är jätteoptimistisk. Vi kan bara se vad 
bandyhallarna i Edsbyn och Västerås innebu-
rit för dessa städer. Kan vi enas om en kraft-
full satsning där vi paketerar nöje, handel, 
resor och boende i ett förmånligt koncept kan 
vi på allvar hävda oss mycket väl på riksplan. 
Vänersborg ligger redan väl geografi skt till, 
där närheten till Norge inte ska underskattas. 

Stolta bandyrötter
Bandyn har starka historiska rötter i Väners-

borg. Med det klimat Västsverige visat upp 
de senaste åren begränsas möjligheterna till 
att spela bandy på elitnivå. Stefan ser den nya 
Arenan som en förutsättning för elitbandy i 
framtiden.

- Vilken annan ort av Vänersborgs storlek 
kan stoltsera med tre bandyklubbar? Bandy-
kulturen är djupt förankrad i Vänersborgs 
mylla och IFK Vänersborgs framgångar är 
inte bara god underhållning det är även varu-
märkesbyggande, hävdar Stefan Leijon.

 

Fakta:

Förutom den 7 000 kvadratmeter stora hallen, med 28 meter i takhöjd, byggs även ett för-
skepp i två plan med bland annat entréhall, kontor, möteslokaler och restaurang.
Totalt kan 10 000 personer få plats i den nya Arenan vid konserter och 3 000 på läktaren 
vid bandymatcher. 
I investeringen ingår även golv för andra idrotter.
Byggstart i april 2008, med spelbar isyta vid kommande nyår.
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