Ett vanligt år firas Sveriges nationaldag på flera ställen runt om i kommunen, i år blir det istället ett digitalt firande.
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Fira Sveriges Nationaldag digitalt med
Vänersborgs kommun
Ett vanligt år firas Sveriges nationaldag på flera ställen runt om i kommunen
- på Sanden, i Västra Tunhem, Frändefors och Brålanda. Då är det folkfest
med prisutdelningar, hyllningar, sång och musik. Våra nya svenska
medborgare bjuds in och får ta emot en symbolisk välkomstgåva från
Vänersborgs kommun.
Även om det fortfarande inte är som vanligt vill Vänersborgs kommun ändå
hålla traditionerna vid liv. I år blir det därför ett digitalt firande, med ungefär
samma ingredienser men uppdelat över hela nationaldagsveckan.

- Det känns bra att kunna ställa om istället för att ställa in, säger
kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin. Vi har valt att lyfta de
kommundelar som annars har ett nationaldagsfirande och i år kan man
dessutom tävla i Active Quiz för den kommundel som man känner mest för.
Active Quiz-utmaning
Active Quiz är en digital tipspromenad som du går precis var du vill. Ladda
ner appen Active Quiz till din Smartphone och skriv in ett Quizrums-ID:
ACTIVEVBG. Välj ett namn, den kommundel som du vill tävla för och sätt fart!
Frågorna dyker upp med jämna mellanrum, så länge du rör på dig.
- Det är samma frågor för alla, så nu är det upp till bevis, skojar Annalena. Har
du ingen smartphone kan man istället hämta frågorna på papper hos
Turistbyrån Visit i Vänersborg.
Ny svensk medborgare?
Enligt tradition vill Vänersborgs kommun hälsa våra nya svenska medborgare
välkomna. Har du fått ett svenskt medborgarskap i år, under 2019 eller 2020
är du varmt välkommen att hämta ut en bordsflagga i kommunhusets
reception. Kontakta Reneih Assad på Vänersborgs kommun, innan 15 juli för
att boka din flagga.
Kontaktuppgifter: Reneih.asaad@vanersborg.se eller 0521-72 24 99.
Prisutdelningar
På www.vanersborg.se och kommunens Facebook-sida publiceras
prisutdelningarna löpande under veckan, enligt nedanstående ordning:
Måndag 31/5
Rotarys stipendium
Idrottsledarstipendiet 2020

Tisdag 1/6
Brålandabygdens Kulturpris
Herbert Anderssons Vandringspris
Onsdag 2/6
Vänersborgs Söners Gilles Sjung Sjung-stipendium
Tordag 3/6
Årets Tunhemsbo
Flaggcermoni med Vargöns Musikkår
Fredag 4/6
Vänersborgs kommuns Kulturstipendium
Vänersborgs kommuns Kulturpristagare
Lördag 5/6
Årets Frändeforsbo
Välkommen till en ny svensk medborgare
Söndag 6/6
Nationalsång av Sjung Sjung-stipendiaten
Nationaldagstal: Annalena Levin

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.
Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet
till både natur och vatten.
Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här
och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.
Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg
bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt
logistikläge rankas som ett av landets bästa.
Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas
internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora
företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som
regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region,
stat och kommun.
Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med
146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8
procent under samma period.
Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som
”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag
och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara
material.
Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk
musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för
musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.
Vår vision lyder:
Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
Välkommen till Vänersborg
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