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Rivstartar året med att
locka besökare till Vänern
Hoppas du fått en bra start på det nya året! Nyhetsbrevet skickas till våra medlemmar,
samarbetspartners och övriga som är intresserade av frågor kring Vänern. Här kan du
läsa om senaste nytt från vår verksamhet, med ett särskilt fokus på vårt projekt Lake
Vänern Grand Tour och arbetet med varumärket Vänern.

Vi vill nå fler!
Känner du fler personer som vill ta del av denna information?
Dela nyhetsbrevet och be dem fylla i formuläret här

»

KALENDER

31 januari-1 februari Nationell yrkesfiskekonferens, i Karlstad.
1-10 februari Båtmässan, Göteborg. Gästhamnar i Vänern och Vänersamarbetet
deltar i gemensam monter.
15 februari

Styrelsemöte och tjänstemannagruppsmöte Vänersamarbetet,
i Åmål.

15 mars

Cykelturismdagarna, i Göteborg.

21-22 mars

Vänertinget 2019 och Vänersamarbetets årsmöte, i Karlstad.
Vänerstipendiet delas ut.

22 mars

Referensgruppsmöte Lake Vänern Grand Tour.

3-5 april

Studieresa till Halland och bl.a. Kattegattleden.

25 april

Vänerrådets första möte, i Vänersborg.

2 juli

Seminarium om Vänersjöfarten på Almedalen.

24 augusti-1 september Vänerveckan 2019. Kontakta Roland. Pettersson, roland.
pettersson@lidkoping.se, från Vänermuseet för mer info.

Kontakta oss

Verksamhetssamordnare, Laila Gibson

Lake Vänern Grand Tour, Projektledare

Mail: laila.gibson@vanern.org

Madeleine Norum, Mail: madeleine.norum@vanern.org
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Vänern lyfts på Båtmässan i Göteborg
Den 1–10 februari finns Vänersamarbetet och Gästhamnar i Vänern på plats på den
internationella båtmässan i Göteborg för att lyfta Vänern som turistdestination. Samarbetet
mellan kommunerna som ingår i Vänersamarbetet och gästhamnarna har blivit starkare och
starkare, vilket även kommer att synas grafiskt på mässan. Till skillnad från tidigare år så
samlas de båda föreningarna under ett och samma visuella utryck – en så kallad Väner-profil.
Med nya bilder och färger som utformats från det nya varumärket för Vänern ska de visa upp
sjön, gästhamnarna och kommunerna som en destination med många möjligheter.
– På mässan kommer vi att lyfta fram de omtyckta och varierande hamnar som finns runt
Vänern. Tillsammans med våra inomskärsleder och naturhamnar gör de Vänern tillgänglig och
ger en skyddad miljö för båtlivet, berättar Helen van Dijk, ordförande för Gästhamnar i Vänern.
I montern kommer det att finnas ett stort sjökort över Vänern där besökarna kan markera ut
sina smultronställen vid och på Vänern eller berätta om de platser de skulle vilja besöka. Det
blir både en tävling med fina priser och ett sätt att samla in kunskap om både guldkorn vid
Vänern och efterfrågan på olika platser.
– Tillsammans hoppas vi på att locka ännu fler besökare till upplevelser vid och på Vänern.
Det känns viktigt att vara på plats på båtmässan och knyta ihop båtlivet med det som finns att
upptäcka på land kring Vänern. Vi visar upp besöksmål och tipsar om sommarens evenemang,
säger Madeleine Norum, projektledare för Lake Vänern Grand Tour, en satsning för att utveckla
Vänern som destination.
Du hittar oss i monter C 01:49. Välkommen!

»
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Välkommen till Vänertinget 21-22 mars 2019
Den 21-22 mars är det dags för nästa Vänerting, denna gång på Stadshotellet i Karlstad.
Ett särskilt tema för Vänertinget 2019 blir sjöfart och logistik och detta arrangeras av
Vänersamarbetet i samarbete med Vänerregionens Näringslivsråd.
Klicka här för att anmäla dig. Program kommer inom kort.
Vi passar på att hålla årsmöte för Vänersamarbetet den 21 mars, i samband med
Vänertinget. Andra organisationer och föreningar med kopplingar till Vänern som vill
arrangera sitt årsmöte under Vänertinget är välkomna att kontakta Laila Gibson.

Gemensam Väner-webb
Arbetet med att skapa en gemensam Väner-webb fortsätter. Under hösten har planering
pågått där Vänersamarbetet, Gästhamnar i Vänern, Vänermuseet och Vänerregionens
Näringslivsråd har enats om struktur, innehåll och funktion. Bozzanova i Vänersborg är nu
upphandlade som samarbetspartner och får i uppdrag att leda processen vidare. Målet är att
till våren lansera en inspirerande och informativ webbplats för Vänern.

»
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Vänerrådets första möte
Det nya Vänerrådet med uppgift att ta fram en hållbar lösning för Vänerns vattenreglering,
kommer att ha sitt första årliga möte den 25 april i Vänersborg. Arbetet pågår nu för att
förbereda detta möte genom att bjuda in övriga viktiga aktörer kring Vänern och Göta älv som
förväntas skriva under överenskommelsen om att medverka i Vänerrådet. En handlingsplan
med konkreta uppgifter för Vänerrådet förbereds av en arbetsgrupp och tas beslut kring vid
det första mötet. Fokus kommer att ligga på att få till stånd en säker och naturanpassad
tappningsstrategi. Utöver uppdraget att uppnå en balanserad vattennivå ska rådet dessutom
bidra till kunskap och samordning av kommande projekt i Vänern.
Vänerrådet inrättades den 17 december av Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland
tillsammans med Vänersamarbetet.

”Du kan aldrig allt om Vänern”
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.
– Alla ville ha en jämnare kvalitet på löjrommen, så vi startade detta för snart fem år sedan,
säger han.
Läs hela intervjun med Helen här

»

