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När Huvudnässkolan stänger flyttar utbild-
ningen med musik- och estetprofil till helt nya 
och specialanpassade lokaler i Vänerparken. 

– Det finns plats för 225 elever på program-
met, det är 75 mer än vad som läser profilen 
idag. Vi tror att läget i Vänerparken och de 
nya lokalerna höjer attraktionsvärdet på ut-
bildningen.

Musik- och estetprofilen på Vänerparken, 
som är ett led i Vänersborgs kommuns vision 
om och satsning på att bli Sveriges bästa mu-
sikstad, startar höstterminen 2010.

Vänerparken nästa
Redan till våren 2010 flyttar, tillfälligtvis, ca 
hälften av eleverna i nuvarande Torpaskolan 
till Vänerparken.

– På före detta Torpaskolan, skolan byter 
namn efter nybyggnationen, rivs en fastighet 
och en paviljong till fördel för en helt ny cen-
tral huskropp som binder samman skolbygg-
naderna. Nybyggnationen startar vid års-
skiftet och skolan kommer att få ett helt nytt 
utseende under 2010.

Fyra mindre enheter
Nuvarande Torpaskolan byggs som fyra se-

Torpaskolan byggs helt om med en ny huskropp som binder samman alla skolbyggnader. I slutet av 2010 är allt klart. Därmed byter skolan också 
namn. Illustration Contekton Arkitekter Fyrstad AB.

Miljoninvesteringar i skolan
”Helt rätt läge att bygga och utveckla skolorna”

Tärnan renoveras och Torpaskolan tillsammans 
med Huvudnässkolan byter namn och bygger nytt. 
Dessutom skapas en helt ny skola i Vänerparken. 

– Det är skönt att alla beslut är tagna. Nu siktar vi 
framåt. Det här blir mycket spännande, säger tf 
områdeschefen Eric Sjöbergh.

               Därmed kan         
               vi förnya våra 
pedagogiska arbetsme-
toder och effektivisera 
undervisningen utan 
att ge avkall på våra 
ambitioner att skapa en 
trygg och familjär lär-
miljö.”

parata enheter, med egna entréer, med drygt 
100 elever i varje enhet. Vänersborgs särsko-
las elever integreras i skolan. Det nya huset 
i mitten kommer inhysa utbildningslokaler 
för estetiskt och praktiska ämnen, expedition 
samt elevhälsan.

– Därmed kan vi förnya våra pedagogiska 
arbetsmetoder och effektivisera undervis-
ningen utan att ge avkall på våra ambitioner 
att skapa en trygg och familjär lärmiljö.
Tärnan kommer att ytrenoveras för ca fem 
miljoner kronor.

Rätt läge att investera
Om- och nybyggnationerna kommer att kosta. 
Finns pengar för det?

– Det är helt rätt läge att bygga och utveckla 
skolorna. Räntorna är låga och prisbilden är 
idag i nivå med hur den var för tio år sedan. 
Det här blir en effektiv investering som elever 
och lärare kommer att dra fördel av under lång 
tid framöver. Skolornas strategiska läge vid 
Sportcentrum, där det också kommer att byg-
gas en ny skolidrottsplats, är extraordinärt.

”

Renare avlopp längs 
Vänerstranden
Just nu pågår arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för att bland annat se hur 
VA-frågan kan hanteras längs den Dals-
ländska Vänerkusten. 

– Med ett utbyggt VA-system kan 
dricks-, bad-, grund- och ytvatten 
skyddas från föroreningar. Vidare blir 
det bättre förutsättningar för boende 
och turism, säger byggnadschef Char-
lotte Rosborg. 

I första hand planerar kommunen för 
att ansluta Bäsingebo och Stigsberget 
med en ledning till Frändefors som är 
sammankopplad med avloppsrenings-
verket i Brålanda. I framtiden kommer 
även kusten upp till den norra kom-
mungränsen att erbjudas VA-nät.

Arbetet med ett nytt VA-system sö-
der om Frändefors kommer att samord-
nas med en ny biogasledning. 

Framtidstro 
i Brålanda
Sedan december 2006 pågår ett väl 
förankrat utvecklingsarbete i Brålanda 
med fokus 2010.

Projektledare Christina Milén Ja-
cobsson på Hushållningssällskapet ser 
positivt på utvecklingen.

– Storgatan har snyggats till, träd har 
planterats, ny gatubelysning etablerats 
och skyltfönster fyllts. Det pågår en bra 
dialog mellan privatpersoner, fastig-
hetsägare, företagare, föreningsliv, fö-
retagarföreningen och företrädare för 
bla Vägverket och Vänersborgs kom-
mun. Det känns som om att alla positiva 
krafter drar åt samma håll.

Lägg därtill att torghandeln är inne 
på sitt tredje år (andra lördagen i varje 
månad maj-oktober) med hantverk, 
närproducerad mat och hembakat. 
Sommarjobbsatsningen för 9:e klassare 
är inne på sitt andra år och avlöpte väl 
då ett 50-tal ungdomar har fått som-
marjobb i bygden. Ungdomsgården 
Sörgården, Brålanda skolas nattvand-
ringskommitté samt lokala företagare 
har samarbetat i ungdomsprojektet.

– Vi jobbar på att få till ett tågstopp i 
Brålanda. Långt gångna planer på en gal-
leria/minimässa där småföretagare och 
föreningsliv kan visa upp sig finns också 
inom ramen för utvecklingsarbetet. 

Det finns framtidstro i Brålanda.

Stor enighet om 
2010 års budget
Sex partier i fullmäktige har arbetat 
fram 2010-års kommunbudget: Social-
demokraterna, Centern, Moderaterna, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och 
Folkviljan. 

– Det är en väldig styrka att vi är så 
eniga om hur vi vill ta oss ur krisen, 
säger kommunalråd Lars-Göran Ljung-
gren.

Samtidigt kommer nedskärningar att 
märkas, inte minst inom förskola och 
skola.

– Vi har fått minskade intäkter med 
100 miljoner kronor, det är klar att det 
märks. Men tack vare att vi sedan 2003 
haft ordning och reda i finanserna, 
vissa år med ett överskott på storleks-
ordningen 60 miljoner, så kan vi lindra 
effekterna. Det finns många kommuner 
som ligger betydligt sämre till än Vä-
nersborg. Varsel är lagda inom skolan, 
hur det slår ut vet vi inte riktigt. Samti-
digt har grundskolan vikande elevantal. 
Framför allt har vi häftiga neddrag-
ningar på investeringsvolymen.

Nu finns dock tecken på att konjunk-
turen ”bottnat” och efter sommaren har 
Kommunalförbundet kommit med en ny 
prognos som är mer positiv än förväntat.


