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Höstens Vänersborgsgala skjuts upp
Efter noggrant övervägande är beslutat taget: Vänersborgsgalan 2021,
lördagen den 13 november blir inte av som planerat.
- Trots att rekommendationerna snart tillåter att vi genomför den här typen
av evenemang så finns det fortfarande en försiktighet ute bland företagen
och i samhället, samtidigt som tiden för att kunna leverera en gala i det
format som besökarna förväntar sig helt enkelt är lite för knapp, säger galaprojektledaren och verksamhetsutvecklaren Mia Dahlén.
Mia och hela arrangörsstaben siktar nu in sig på våren 2022 istället.

- Vi vill kunna känna att vi kan gå in 100 procent och göra en gala i det
fantastiska format som vi haft de tidigare fem gångerna, säger Mia och
konstaterar att de flesta pusselbitarna för galan den 13 november funnits på
plats sedan en tid tillbaka.
- Men nu är det verkligen hög tid att sätta alla detaljer och efter noggrant
övervägande har Forum Vänersborgs styrelse landat i det här beslutet. Alla
tycker förstås att det känns tråkigt, men nu satsar vi på att genomföra en
magisk sjätte gala i fullstorlek till våren i stället, understryker Mia Dahlén.
Vänersborgsgalan lockar varje år drygt 500 gäster och arrangemanget, som
knyter ihop kultur, näringsliv och föreningsliv på ett unikt sätt, engagerar en
stor stab med människor som jobbar runt om med servering, teknik och
galaprogram.
Den 13 november var tanken att schlagerikonen och Diggiloo-grundaren
Lasse Holm skulle stå på galascenen.
- Vi hoppas att vi kan få honom till vårens gala, så att våra galagäster kan få
ta del av den magiska show som vi en gång planerade inför redan våren
2020, säger Mia Dahlén.
Arbetet med Evenemangsfonden, som via Vänersborgsgalan årligen fylls på
genom företagsdonationer och galalotterier, kommer att fortsätta precis som
vanligt.
- Vi har idag ett kapital i fonden på drygt 550 000 kronor. Alla föreningar är
precis som tidigare välkomna att söka riskkapital och support till
utvecklingen av befintliga eller till satsningen på nya evenemang,
understryker Mia Dahlén.
För ytterligare frågor, kontakta
Mia Dahlén, tel 0722-50 55 60
Linda Calderon, tel 0733-56 56 86

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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