
Viktiga samarbeten för  
Vänerns utveckling

Julen och ett nytt år närmar sig. Detta blir därför årets sista nyhetsbrev från oss  
på  Vänersamarbetet. Denna gång blickar vi framåt mot nya samarbeten och möten för 
en hållbarutvecklingavVänern.EttVänerrådskabildas,ettVänertingskahållasochen

stipendiat ska utses. Mycket är på gång och vi ser fram emot nästa år.  
Hoppasnigördetsamma. 

Vi vill nå fler!
Känner du fler personer som vill ta del av denna information?  

Dela nyhetsbrevet och be dem fylla i formuläret här»

Lake Vänern Grand Tour
Projektledare
Madeleine Norum
Mail: madeleine.norum@vanern.org

Kontakta oss
Verksamhetssamordnare
Laila Gibson
Mail: laila.gibson@vanern.org

Kalender
15 januari  Referensgruppsmöte för Lake Vänern Grand Tour, i Lidköping.
2–10 februari  Båtmässan, Göteborg. Gästhamnar i Vänern och Vänersamarbetet  
  deltar i gemensam monter.
15 februari  Styrelsemöte och tjänstemannagruppsmöte Vänersamarbetet,  
  i Grums.
21–22 mars  Vänertinget 2019, i Karlstad.
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http://eepurl.com/dGlBAT
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Välkommen till Vänertinget 21-22 mars 2019 

Den 21-22 mars är det dags för Vänerting på Stadshotellet i Karlstad. Temat för 2019 
års upplaga, som arrangeras av Vänersamarbetet i samarbete med Vänerregionens 
Näringslivsråd, är sjöfart och logistik. I samband med Vänertinget kommer dessutom flera 
årsmöten att hållas. I samband med Vänertinget hålls Vänersamarbetets årsmöte. Program 
kommer i januari.
 
Andra organisationer och föreningar med kopplingar till Vänern som vill arrangera sitt 
årsmöte under Vänertinget är välkomna att höra av sig till Laila Gibson.

Ett stort steg för Vänerns framtid

Den 17 december blir en viktig dag för Vänern, både som sjö och destination. Då inrättas 
nämligen Vänerrådet som ska se över och hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer.
– Bildandet av Vänerrådet ser jag som en mycket positiv milstolpe i arbetet för en hållbar 
utvecklingavvänermiljön,sägerKennethJohansson,landshövdingiVärmland,somsignerar
överenskommelsentillsammansmedAndersDanielsson,landshövdingiVästraGötaland,och
BjarneOlsson,ordförandeiVänersamarbetet.

Utöver uppdraget att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi ska rådet 
dessutom bidra till kunskap och samordning av kommande projekt i Vänern. Beslutet att 
bilda Vänerrådet togs i oktober under ett möte mellan Vänersamarbetet och länsledningarna 
från Värmland och Västra Götaland.
–BildandetavVänerrådetisamarbetemedLänsstyrelseniVärmland,berördakommuneroch
aktörer blir ett angeläget och nödvändigt steg för att lösa upp situationen med nivåregleringen i 
VänernochinteminstflödesregleringeniGötaälv,sägerAndersDanielsson. 
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Dags att nominera din kanditat

Under Vänertinget delas Vänerstipendiet ut av Karlstads kommun och det går fortfarande 
att nominera. De 13 Vänerkommunerna har fram till den 31 december på sig att nominera 
kandidater till stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern, som grundades i samband med 
Karlstads 400-årsjubileum. Syftet med fonden var bland annat att belöna gärningar som 
främjar kunskaperna om Vänern. När alla kandidater till stipendiet har samlats in beslutar 
Karlstads kommun om vem som får prissumman på 20 000 kronor. Förra årets stipendiat var 
Anette Lykke Lundberg för hennes film ”Mellan bleke och storm”, som var en både ömsint och 
dramatisk berättelse om fiske och fiskare i Vänern.

Välkommen till Vänertinget 21-22 mars 2019 

Den 21-22 mars är det dags för Vänerting på Stadshotellet i Karlstad. Temat för 2019 
års upplaga, som arrangeras av Vänersamarbetet i samarbete med Vänerregionens 
Näringslivsråd, är sjöfart och logistik. I samband med Vänertinget kommer dessutom flera 
årsmöten att hållas. I samband med Vänertinget hålls Vänersamarbetets årsmöte. Program 
kommer i januari.
 
Andra organisationer och föreningar med kopplingar till Vänern som vill arrangera sitt 
årsmöte under Vänertinget är välkomna att höra av sig till Laila Gibson.
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”Jag har varit i Vänern hela mitt liv”
Orden är Thommy Möllers. Redan som 16-åring började han intressera sig för fiske och idag 
är han en av de 16 fiskare som ingår i den ekonomiska föreningen Vänerlöjrom. 
– Allavillehaenjämnarekvalitetpålöjrommen,såvistartadedettaförsnartfemårsedan,
säger han.

Läs hela intervjun med Thommy här»

Kommuner samarbetar för en gemensam cykelled

Ett av uppdragen inom ramen för projekt Lake Vänern Grand Tour är att knyta samman de 
cykelleder som finns runt Vänern till en sammanhållen led. Där det saknas stråk ska nya 
sträckningar dras för att en så attraktiv Vänersträckning som möjligt ska uppnås. Just nu 
pågår arbetet med att skapa lokala arbetsgrupper i respektive kommun. De lokala teamen har 
som uppdrag att rita ut sin önskade sträckning, ta fram väghållar- och markägarförteckningar 
samt att vi gemensamt ska kontrollera trafikflöden på de vägar som cykelleden är tänkt att 
dras. Därefter kommer vi att skicka ansökan till Trafikverket, med målet är att på sikt bli en 
nationell cykelled. Vänersamarbetet har fattat beslut om att vara huvudman för leden för att 
skapa en långsiktighet kring finansiering, underhåll, utveckling och marknadsföring av leden. 
Avtal kring detta kommer att tecknas med respektive kommun.

http://vanern.org/2018/12/05/nar-man-far-tva-ton-pa-en-gang-da-ar-man-nojd/

