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Ny multiarena i Vänersborg – 
Melodifestival 2009?
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Se sidorna 6 och 12

Emma gillar att vara hemma
 

Se sidan 16

I maj 2008 utgavs för tredje året tid-
ningen ”Vänersborg – med unika ut-
sikter”. Tidningen distribuerades åter 
till alla hushåll, fritidshusägare och 
företag i Vänersborgs kommun samt 
till kontor i de närliggande kommu-
nerna Trollhättan, Uddevalla, Lyse-
kil, Färgelanda, Mellerud samt Lid-
köping – totalt ca 30 000 exemplar. 

”Vänersborg – med unika utsikter” är ett led 
i kommunens ambitioner att, tillsammans 
med näringslivet, marknadsföra Vänersborg 
som en attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i.

- Tidningen ”fångar” upp vad vårt budskap 
är på ett föredömligt sätt. Artiklarna blev 
bra och jag är nöjd, säger Håkan Alfredsson, 
områdeschef kultur och fritid.

Tidningen visade upp en bred bild av vad 
kommunen gör för att närma sig den gemen-
samma visionen. I tidningen 2008 beskrevs 
i flera artiklar de framgångar Vänersborgs 
skol- och utbildning nått under året.

- Jag tyckte det var en trevlig och inne-
hållsrik tidning, säger Marie Schwartz, lä-
rare Mariedalsskolan.

Det skrevs även om det unika miljöpro-
jektet Biogas Brålanda.

- Artikeln blev väl så bra som förvän-
tat. Det bästa var att jag kunde bolla ar-

tikeln fram och tillbaka, Ann Olsson, miljö-
samordnare i Vänersborgs kommun.

Flera annonsörer och andra intervjuade upp-
skattar tidningens produktionsrutiner och 
layout.

Folkets Hus annonserade om sin verksam-
het:.

- Jag tycker att vi fick en mycket bra an-
nons i år - den bästa hittills, den blev över 

våra förväntningar. Ett snabbt och effektivt 
arbete med text och layout, förklarar före-
ståndare Monica Hanson.

Andra uppskattar tidningens genomslags-
kraft:

- Vi är mycket nöjda och upplevde att vi 
fick stor respons på vår annons. Det var ett 
gott samarbete, säger Åsa Svensson, mark-
nadschef AB Vänersborgsbostäder.

Lika bra som förra gången

”Jag är nöjd med artikeln och har fått flera posi-
tiva kommentarer på innehållet. Resultatet har 
framför allt varit att ett flertal kommuninvånare 
känner till min existens vilket skapar kontakter 
för framtiden.”

Ewa Glennius, 
rektor på Norra Skolan,
Vänersborg

Kim Blomster
VD-assistent Fyrstad Kraft AB
Uddevalla
”Förra året blev vi jättenöjda med placeringen 
och utseendet av annonsen och bilderna. Re-
sultatet blev precis lika bra som förra gången.”

Flera positiva kommentarer

Anders Fridén, 
internationell samordnare, 
Vänersborgs kommun

Jag har fått mycket respons

”Resultatet blev bättre än väntat. Tidningen är 
trevligt utformat med korta och kärnfulla artik-
lar. Jag har fått mycket respons från elever och 
föräldrar om artikeln. Även kommunchefen har 
hört av sig. Jag är nöjd.”

”Vi är mycket nöjda 
och fick stor respons 
på vår annons”

www.tidning.net
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Wictoria – vinnare från Vänersborg 

Se sidan 8

Nu byggs nya ArenanSe sidan 4

Nya förskolan har öppet på kvällenSe sidan 17

Musikstad Vänersborgnu även med dansSe sidan 13
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