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Från ärtsoppa, över pubmeny 
och mingelsnittar, till trerät-
ters gourmetmiddag - Folkets 
Hus restaurang är husets pul-
serande hjärta.

Döda fi skar fl yter nedströms, bru-
kar det heta. Vitala fi skar hittar sin 
egen väg. Där andra nischar sin 
verksamhet gör Folkets Hus i Vä-
nersborg tvärtom – erbjuder så stor 
bredd som möjligt.

- Det ställer höga krav på vår för-
måga att vara fl exibla. Våra kunder 
och gäster ska känna sig välkomna 
och bekväma om 
det så är den lokala 
idrot tsföreningens 
årsmöte eller stu-
denternas vårbal. Vi 
anpassar alltid för-
täring efter gästens 
önskemål.

Öppet hus
Folkets Hus, som varit Väners-
borgarnas mötesplats i över 100 
år, håller öppna dörrar för alla. 
Förutom att erbjuda charmiga och 
anrika lokaler för möten, kultur-
arrangemang, konferenser, konst-
utställningar, fester och konserter 
erbjuder Folkets Hus även café, 
biljettförsäljning samt producerar 
egna kulturarrangemang.

- Restaurangen, som primärt är 
till för att serva våra gäster i hu-
set, är en fantastisk tillgång som 
även erbjuder luncher, idag kanske 
Vänersborgs mest besökta. Vi har 
även café, med fullständiga rättig-
heter, i huset alla vardagar fram till 

Folkets Hus – för alla smakerFolkets Hus – för alla smaker
klockan 21, säger föreståndare Mo-
nica Hanson.

Den perfekta konferensen
Folkets Hus erbjuder högklassiga 
konferensmöjligheter. Oftast över 
en dag, men genom ett gott sam-
arbete med Hotell Strand kan även 
önskemål om fl erdagarskonferenser 
tillgodoses.

- Vår fantastiska personals en-
gagemang är Folkets Hus största 
tillgång. Alla har nyckelpositioner. 
Vid stora evenemang engagerar vi 
upp till 30 personer för en kväll.

Ett restaurangkök värt namnet. Folkets Hus restaurang klarar alla krav på passande förtäring. På bilden kocken 
Magnus och servitris Tina. 

Tel: 0521-57 57 50
Kungsgatan 15

info@folketshusvanersborg.se
www.folketshusvanersborg.se

            Vår fantastiska personals 
engagemang är Folkets Hus 
största tillgång”

Antalet barn i förskolan blir 
allt fl er i Vänersborg. Därför 
byggs barnomsorgen ut. I de-
cember öppnades nya Dala-
borgs förskola med 70 platser, 
i augusti öppnas en helt ny, 
lika stor, förskola i Vänerpar-
ken. 

Vinden har vänt. Det sena 1990-
talets påtvingade nedskärningar i 
barnomsorgen är bortblåsta. Med 
en stabilare kommunal ekonomi 
kan man förverkliga politikernas 
ambition att skapa mindre barn-
grupper och utveckla omsorgen på 
barnens villkor.

- Det är jätteroligt nu, speciellt 

eftersom jag varit med ett tag. Den 
nya förskolan i Vänerparken har 
mycket generösa utrymmen och 
härlig utsikt över parken och vatt-
net, säger rektor Birgitta Kihlsten.

Stimulerande miljö
Just nu byggs 1 300 kvadratmeter 
lokaler om för att anpassas till kom-
mande förskola. I direkt anslutning 
till förskolan byggs en inhägnad ny 
lekplats. Även parkmiljön i sig kan 

Emiliano Rodrigues-Larsson, två år, fl yttar tillsammans med sina kompisar från Björkholmsgatans förskola till 
Vänerparkens nya förskola i augusti.
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användas för utelek. Vid infl ytt-
ningen i augusti kommer 70-80 
barn att få plats.

- Suterrängbyggnaden, som se-
nast var Hjälpmedelscentral, byggs 
helt om till en för barnen stimule-
rande miljö enligt den Reggio Emi-
lia-inspirerade pedagogik vi bygger 
vår verksamhet kring. Det kommer 
att fi nnas ateljé, slöjdrum, rörelse-
rum, ”torget” med scen, en separat 
matsal och nytt kök med kokerska 
och egen tillagning.

Rekryteringsprocessen till den 
nya förskolan är i full gång.

På barnens villkor
I Vänerparken eftersträvas ålders-
homogena grupper, där personalen 

följer grup-
perna, för att 
på bästa sätt 
anpassa mil-
jön till barnen, 
bekräfta dem 
i deras indi-
vidualitet och 
skapa en större 
g r u nd t r yg g-

het. Reggio Emilia är inget enkel-
spårigt pedagogsikt program utan 
ska ses som en fi losofi  som utgår 
från en djup humanistisk livshåll-
ning och barns starka inneboende 
drivkraft att utforska världen på 
många sätt.

Vänerparken förskola kommer 
även att erbjuda kvällsöppet för 
ett begränsat antal barn. Samtidigt 
görs förskolan på Björkholmsgatan 
om till kommunens nya ”nattis”.
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