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Märkte ni hur bra det lät om Väners-
borg i somras?
Inte mindre än 100 konserter, spel-

ningar och musikaliska upptåg gladde väners-
borgarna och våra besökare. På gator, caféer 
och till och med badstränder kunde man över-
raskas av musik.

För fyra år sedan pekade vi politiker ut rikt-
ningen för Vänersborg i en 
vision. Bland annat slog vi 
fast att vi ska bli Sveriges 
bästa musikkommun.

Det ska givetvis märkas. 
Och höras.
På hemmaplan - och ute i 
världen.

Det var en anledning till att vi i somras bjöd 
på upp till fem konserter per dag. Vi som bor 
här ska verkligen känna att det här är Musi-
kens Vänersborg.

Flera av sommarens musikanter är våra 
egna elever som hade detta som sommarjobb. 
Ibland undrar jag vem av dem blir nästa Ag-
nes?

Det svänger om Vänersborg
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Birger Sjöberggymnasiet fyller 40 årStort firande 2-8 november
Se sidorna 23-28

Birgitte Söndergaard – en färgstark Vänersborgstjej 
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Vänersborgs glömda vildmarkSe sidan 16

Vänerparken blir kulturens innovatumSe sidan 4 Arena Vänersborg invigs 24-27 septemberSe sidorna 12-15
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Vänersborgs visionstidning september 2009

Se sidan 10
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LEDARE

I vintras var det inte bara jag som bet på 
naglarna och röstade frenetiskt när hon var i 
final i Melodifestivalen. Hela stan var i guldy-
ra och mumsade på Agnes-bakelser och köpte 
Agnes-buketter.

När denna sympatiska tjej från Blåsut se-
dan toppade Englandslistan med sin låt ”Re-
lease me” gör att hon hamnar i samma exklu-

siva skara som ABBA och 
Roxette.

Min personliga för-
hoppning är att hon en 
dag kommer hem till Vä-
nersborg och fyller Arena 
Vänersborg med sin fan-
tastiska stämma. Kanske 

gör hon det i Melodifestivalen. Sandviken 
har också byggt en Arena och redan nu är det 
klart att SVT:s musikfest håller en deltävling 
där nästa år.

När jag skriver detta är det bara några få 
veckor kvar till öppningshelgen av Arena Vä-
nersborg. Vi har hela tiden sagt att det är en 
Möjligheternas mötesplats. Därför känns det 

extra kul att vi inviger den med en helg be-
stående av stadsföreställningen Drömläge, 
Öppet hus och en bandylandskamp. Tidi-
gare har det genomförts en Motormässa, 
som lockade hela 
4 000 personer.

I sommar har vi kallat oss den my-
siga evenemangsstaden. Tillsammans 
med föreningar, näringsliv och goda 
kommunala krafter, har vi genomfört 
lyckade satsningar som Aqua Blå och 
JSM i segling.

–  Vad mycket det händer här, är en 
kommentar jag får höra allt oftare.
Den hoppas jag få höra ännu mer nu 
när Arena Vänersborg står klar.

Lars-Göran Ljunggren
Kommunstyrelsens ordförande
lars-goran.ljunggren@vanerborg.se

Gruppen Voice. 
Foto: Olle Gustafsson.


