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På Träffpunkterna sätts guldkant på tillvaron

Det ska va gôtt å leva

Bygga ditt
drömhus?
Allt fler riktar sina blickar mot Vänersborg. Ni som vill ha egen tomt för att
bygga ert eget drömhus bör skynda er,
åtgången på mark är stor.
De senaste åren har Vänersborgs kommun märkt en allt högre aktivitet på bostadsmarknaden. Vänersborg erbjuder
fortfarande flera villatomter, detaljplanerade, byggklara och färdiga att ansluta
till VA-nätet på olika håll i kommunen.
- I Brinketorp finns det i dagsläget elva
tomter kvar av ursprungliga 24. I populära Katrinedal återstår fyra av 20 i etapp
fem, säger Wanda Gårdehall fastighetsadministratör inom kommunen.

Britt Eriksson och Karin Gustafsson besöker varje måndag Träffpunkten. ”Vi är så sociala, vi vill träffa folk.”

Alla prislägen
Samtliga kommunens villatomter är generöst tilltagna och ligger på 900-1400
kvadratmeter. Priserna varierar mellan
35 000 kr i Brålanda och Frändefors till
drygt 200 000 i Vänersborgs tätort.
- Vi erbjuder även tomter i Urberget
i Vargöns samhälle, lantliga Väne Ryr
mitt i Trestad och Botered. Planer finns
även för nya och centralt liggande Nabbensberg.
Är man intresserad kontaktar man
lättast Wanda på 0521-72 23 94. För att
få tillgång till kommunens villatomter
krävs det att man registrerar sig i kommunens tomtkö, med en årlig avgift på
200 kr.

Holmängen
börjar ta form

Fika på Seniorcafé Träffpunkten på Edsgatan. Fr. v. Märta Jansson, Berit Molin och Inga Erixon.

Det finns gott om pigga, vetgiriga
och sällskapssjuka pensionärer i
Vänersborg. På Träffpunkterna
händer det alltid något, om inte
annat så lockar kaffet, samvaron och en skön pratstund.
I Vänersborgs kommun finns sex Träffpunkter placerade runt om i kommunen.
- Spridningen är viktig, att vi finns i alla
kommundelar. Det ska kännas naturligt och
lätt att besöka våra Träffpunkter, säger AnnChristine Karlsson, kommunens anhörigsamordnare.
Livskvalitet
Träffpunkterna, som är navet i aktivitetsprogrammen för äldre, drivs alla av ideella krafter. Kommunen står för hyran och service.
- Dessutom stöttar vi verksamheterna, som
alla har sin profil efter behov och förutsättningar. Det går inte att nog betona betydelsen av den verksamhet som pågår ute i vår
kommun. Det är praktisk livskvalitetsarbete.
Vi har ett mycket gott samarbete med föreningslivet och vi känner verkligen att vi har
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Vänersborgs politiker med oss i arbetet, säger
Eva-Lena Nilsson som är kommunens frivilligsamordnare.
Bryter ensamheten
Visionstidningen besökte Seniorcafé Träffpunkten på Edsgatan i Vänersborg en vacker
höstdag, tillika kanelbullens dag.
- Jag har gått här sedan det öppnade, varje
måndag. Det är bra att det finns. Nu känner
jag alla på Träffpunkten. Dessutom byter
jag böcker med Berit Molin som jobbar här,
säger Inga Erixon, 93 år i oktober och som
med rullatorns hjälp tagit sig från hemmet på
Residensgatan.
Från ett angränsande rum hörs pianomusik.
Det är 91-åriga Tore Persson som still going
strong spelar gamla örhängen. Tore, även farfar till Vänersborgsprofilen Viktoria Nilsson,
uppträdde i många år på Folkets Park med sin
egen orkester. När det är dags för kaffet drar
han gärna en historia.
Fullt av livsglädje
Ni som fortfarande har bilden av pensionären
som desillusionerad bitter enstöring som enbart pratar krämpor, kan släppa den nu. Den

livsglädje och entusiasm som idag finns bland
många äldre skulle pigga upp vilken gymnasist som helst.
Det här är bara ett axplock av det som erbjuds runt om i Vänersborgs kommun: ukulele, styrketräning, bakning, modevisning,
konversationsengelska, digitalt foto, pubafton
och kortspel.
- Brålanda Väntjänst är exceptionell i sin
verksamhet. En mycket välfungerande paraplyorganisation för bygdens alla föreningar
och organisationer. Frändefors Väntjänst växer kraftigt och i Torpa finns riktad verksamhet till romer, somalier och äldre invandrare
från forna Jugoslavien, säger Ann-Christine.
Nyttig kunskap
På Träffpunkterna kan besökarna även få
samhällsinformation som nya lagändringar,
möjlighet till stöd, bistånd och bidrag. Studieförbunden ordnar studiecirklar och det finns
en utbredd verksamhet för anhöriga som vårdar sin livskamrat i hemmet.
– Dessa personer gör ett fantastiskt jobb i
det tysta. Vi vill på alla sätt stötta och ibland
avlasta denna grupp.
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Åtminstone på papperet. Det gröna bostadsområdet utvecklas i nära partnerskap mellan kommunen och exploatörerna HSB, Peab, GöteneHus och Skanska.
Enligt Vänersborgs kommuns gestaltningsprogram ska det nya bostadsområdet på Holmängen kännetecknas av
energieffektiva bostäder och medvetet
miljöval vid gestaltning av både den inre
och yttre miljön.
- Arbetet pågår enligt planerna. Vi jobbar med utformningen av området och
utför marknadsundersökningar. I början
av 2011 kan vi presentera ett förslag, säger byggnadschef Charlotte Rosborg.
Totalt planeras det för cirka tusen nya
bostäder i Holmängen.

Profiler i
Vänerparken
I augusti 2010 flyttade grundskolans esteter, som tidigare gick i Huvudnässkolan, in i ombyggda Vänerparken. Totalt
217 elever, i huvudsak elever som går
profilprogrammen Bild och Musik.
- Det känns väldigt bra. Vi har fina lokaler och närheten till Musikskolan i huset intill är mycket smidigt, säger rektor
Elisabeth Jansson.
Vänerparken är ombyggd med öppna
ytor i fyra plan. Planer finns att ytterligare profilklasser ska etableras i Vänerparken i framtiden.

www.tidning.net

