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”Vi är varandras möjligheter när vi möts i korridorerna”

Vänerparken
– en kreativ mötesplats

Vänerparken bygger
vidare på Vänersborg
som kunskapsstad.
Huset är mycket väl
anpassat till hyresgästernas krav, bland annat
har en helt ny dans- och
orkestersal byggts.
Foto: Olle Gustafsson.

Ibland blir 1+1=3. I nya Vänerparken kommer
Högskolecentrum, Musikskolan, Komvux och
grundskolan att bidra till, och berika, varandras
utveckling.
– En sjönära och kreativ miljö. Det blir ett kulturens Innovatum, menar Håkan Alfredsson,
kultur- och fritidschef.
Högskolecentrum och Komvux har redan bott
in sig i Vänerparken. I somras flyttade Musikskolan in och hösten 2010 startar en helt ny
gymnasieutbildning med musik och estetprofil.
– Sveriges bästa musikskola får Sveriges
bästa lokaler att verka i. Det betyder oerhört
mycket att vi kan samla musikskolan, musikgymnasieutbildningarna och Musikakademin
på ett ställe, där dessutom lokalerna är anpassade fullt ut. Vi planerar att i anslutning till
Arenatorget, ytan framför entrén, anlägga en
utomhuskonsthall.

Delad förvaltning

projektet ”Hållbar utveckling – inriktning
Vatten och Samhälle”, har ett uppdrag att som
motor, mäklare och mötesplats bidra till tillväxt och lyfta Vänersborgs identiteter.
– Vi är redan starka nätverksbyggare med
uppgift att tillgodose olika gruppers behov
av forskning, utveckling och utbildning. I
Vänerparken har vi mycket bra utbildningssalar med högt tekniskt innehåll för bland
annat distansutbildning. Vi tar väl hand om
såväl enskilda högskolestudenter som vidareutbildning av personalgrupper, säger Jessica
Lindskog Sultan, utvecklingssekreterare på
Högskolecentrum.

Inom Högskolecentrum är man mycket belåtna över att få sällskap i korridorerna på sjunde
våningen.
– Planerna var egentligen att vi skulle flytta
upp en våning när förvaltningen för Vänersborgs musik- och danssatsningar flyttade in,
men vi ser enbart fördelar med att finnas i
samma lokaler, säger Per-Åke Warg, projektledare Högskolecentrum.
Håkan Alfredsson håller med:
– Vi är varandras möjligheter när vi möts i
korridorerna.

Fin studiemiljö

Vana nätverksbyggare

*Cirka hälften av Torpaskolans elever läser,
på grund av ombyggnation, vårterminen 2010
i Vänerparken. Med start höstterminen 2010
kommer en helt ny grundskola med musikoch estetprofil av starta i Vänerparken. Utbildningen har totalt 225 platser.

Högskolecentrum, som bland annat har ett nationellt uppdrag att leda, samordna och utvärdera högskoleutbildningen på distans inom institutionsvård och som den senaste tiden rönt
stor uppmärksamhet för det tvärvetenskapliga



Komvux, som totalt har 650 studenter under
sitt tak, har redan funnits ett år i Vänerparken.
Hans Jansson är rektor:
– Det här är en mycket fin studiemiljö. Vi
har sedan tidigare ett gott samarbete med Högskolecentrum och jag är positiv till ett möjligt
samarbete med Musikskolan. Musik och estetisk verksamhet i samma hus som Komvux är
enbart berikande.
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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 ramar som skiljer annonser och
artiklar åt. Det är markerat med röd annons text.
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