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Välkommen till Arena Vänersborg
Ett landmärke som ökar hela stadens attraktionskraft
Den 24-27 september invigs officiellt Arena Vänersborg – med
ett stort kalas och bandylandskamp mot ryssarna.
– Det här känns jättespännande, nu går vi från ord till handling, säger projektledare Stefan Leijon.
Redan har många vänersborgare satt sin fot i
nya arenan. Redan i juli tjuvstartade Sveriges
nyaste inomhusarena med bilmässan Westcoast Motorshow. Ett evenemang, med 120
utställare, som aldrig haft sin like i Vänersborg tidigare och som över tid har potential att
locka kanske tiotusen besökare.
– Den här typen av arrangemang föds genom de möjligheter den nya arenan ger och
vänersborgarnas entreprenörskraft och engagemang. En liknande mässa i Jönköping lockar 78 000 besökare. Det ska bli spännande att
se hur den utvecklas i framtiden.

Nu fylls Arena Vänersborg

I framtiden kommer Vänersborg att vara på
hal is redan i augusti. Det uppskattas av alla
motionsåkare, barnfamiljer och kommunens
tre bandylag.
– Ett flertal bandyklubbar runt om i Västsverige har redan bokat in träningstider. Liksom klubbar i Norge. Jag är övertygad om att
idrottsturismen med träningsläger och cuper
kommer att generera flera arbetstillfällen i
Vänersborg. Det viktiga är att vi gemensamt
ombesörjer att vi kan leverera attraktiva paketlösningar, äkta upplevelser och ett gott
värdskap.
Första oktober håller Vänersborgs kommun
sin årliga äldremässa i nya arenan. En mässa
som lockar många seniorer. Inspirationsföreläsningar blandas med vad kommunens
vård- och omsorgsförvaltning kan erbjuda.
Senare samma månad arrangerar Vattenfall i
samband med sitt 100-års jubileum en seminariedag i Arena Vänersborg med föredrag,
aktiviteter och stormiddag för sin personal.

Den mysiga evenemangsstaden

Vägen till invigningen har varit lång och livligt diskuterad. När nu portarna öppnats hoppas Stefan att de positiva effekterna av Arena
Vänersborg ska göras synliga.
– Vänersborgarna kommer redan inom ett
par år att märka av effekterna. Se på Vara
Konserthus, det hade många belackare innan
det öppnades. Arena Vänersborg är en viktig del i kommunens visionsarbete att öka
Vänersborgs attraktionskraft och besöksnäringen till kommunen. Vi vill upplevas som
den mysiga evenemangsstaden som ska locka
såväl arrangörer som gäster.
Håkan Alfredsson, chef för fritid och kulturförvaltningen är överrens:

Ett nytt
landmärke i
Vänersborg
och en viktig
milstolpe för
att utveckla
Vänersborg
som en attraktiv, tillgänglig
och vacker
besöksstad.
Utanför arenan har det
även byggts en
spontanidrottsyta
för X-sports.
Planer finns
att byta namn
på hela området till Arena
Centrum.
– Arena Vänersborg är en strategisk satsning in i framtiden för att säkerställa Vänersborgs attraktivitet över tid. Det berikar fritidskultur- och näringslivet.

Användbar entréhall

Stefan är övertygad om att entréhallen i två
plan har varit en rätt satsning.
– Det är ett framsynt tillval. Med en tydlig,
ljus och välkomnade entréhall inkluderat restaurang för 250 personer på andra våningen
skapar det förutsättningar för att bli just den
mötesplats där även minikonserter, föreläsningar, festligheter och aktiviteter kan arrangeras.

– Genom att parallellt utveckla Sanden
som kompletterande evenemangspunkt under

sommarhalvåret ökas även rörligheten bland
besökarna genom staden, förklarar Stefan.

ANNONS

Vi konstruerade Arena Vänersborg

Vinterbusland i jultider

Under jullovet planerar Arena Vänersborg för
att fylla hallen med snö och skapa ett Vinterbusland, ett vinteräventyr med pulkbackar och
snöbollskrig. Till våren 2010 finns även planer på att flytta musikfestivalen Fairfest från
idrottshuset in till arenan. Tillsammans med
flera handikappsorganisationer förs diskussioner om en helg i handikappsidrottens namn
under våren med tävlingar, uppvisningar och
prova-på-verksamhet.

ANNONS

Byggnadskonstruktör
Vi projekterade och dimensionerade
stålbågen med en spännvidd på 99 meter.

Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB är huvudkonstruktör för Arena Vänersborg. På bilden ägarna Gudmund Israelsson och Kay Stahnke.
Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB var varit huvudkonstruktör för Arena Vänersborg.
– Vi är intresserade av ökad
närvaro på den västsvenska marknaden. Arena Vänersborg är helt
i linje med vår specialisering på
större objekt, säger Gudmund
Israelsson, företagets grundare.
Sedan 1996 har företaget verkat inom konstruktion, arkitektur och 3 D-animationer,
gärna i nära samarbete med beställare och
uppdragsgivare.
– Arena Vänersborg är ett stort referensuppdrag för oss, med komplicerade grundläggningskonstruktioner och stora pålfundament.
Linköpingsföretaget, som även medver-

kade vid Cloetta Centers konstruktion på
hemorten, är även generalkonsult för nybyggnation av den rättspsykiatriska verksamheten i Falköping. Företaget, som under
åren konstruerat åtskilliga sjukhus, idrottshallar, industrifastigheter och bostadskvarter, har även en filial i Stockholm.
Gott samarbete
Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB
eftersträvar alltid en god kombination av
funktionell och estetisk utformning. Företaget, vana vid att ha kommuner och landsting som uppdragsgivare, uttrycker det
goda samarbetet som kännetecknat uppförandet av Arena Vänersborg.
– Det har varit en väl fungerande projektgrupp.
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