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Vänertinget närmar sig
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.
Nyhetsbrevet skickas till våra medlemmar, samarbetspartners och övriga
som är intresserade av frågor kring 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

15 mars

Cykelturismdagarna, i Göteborg.

21–22 mars Vänertinget 2019 och Vänersamarbetets årsmöte, i Karlstad.
Vänerstipendiet delas ut.
3–5 april

Studieresa till Halland och bl.a. Kattegattleden.

25 april

Vänerrådets första möte, i Vänersborg.

2 maj

Möte med kommunikatörer kring Vänern.

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

Lake Vänern Grand Tour

Verksamhetssamordnare

Projektledare

Laila Gibson

Madeleine Norum

Mail: laila.gibson@vanern.org

Mail: madeleine.norum@vanern.org

Nyhetsbrev Vänersamarbetet Mrs 2019 | sid 2 av 4

Succé på Båtmässan
Det blev en lyckad båtmässa i Göteborg för Vänersamarbet och Gästhamnar i Vänern. Med
den nya Väner-profilen kunde de visa upp ett starkare och tydligare samarbete, vilket föll
väl ut bland besökarna. Förutom det visuella erbjöds besökarna att delta i en tävling, där de
skulle berätta om smultronställen eller ännu outforskade platser kring Vänern. Tävlingen blev
en succé. Förutom att det var uppskattat bland besökarna fick både Vänersamarbetet och
Gästhamnarna värdefull information för deras framtida arbete.
– Vi är jättenöjda med årets båtmässa. Tävlingssvaren gav oss kunskap om vad besökare är ute
efter och vad vi behöver tänka på framöver. Vi kan använda den här informationen till att utveckla
Vänern som destination, säger Madeleine Norum, projektledare för Lake Vänern Grand Tour.

Vem får Vänerstipendiet?
Det och mycket mer får du veta på Vänertinget som hålls på Stadshotellet i Karlstad den
21-22 mars. Ett särskilt tema för Vänertinget 2019, som arrangeras av Vänersamarbetet och
Vänerregionens Näringslivsråd, blir sjöfart och logistik. Hjälp oss gärna att sprida inbjudan till
Vänertinget i dina nätverk. Hoppas vi ses! Klicka här för att anmäla dig. Program hittar du här.
Vänersamarbetet har dessutom sitt årsmöte på förmiddagen den 21 mars, i samband med
Vänertinget, vilket gäller även för Fiskeområde Vänern.

»
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Efterlysning! Vi behöver bilder till webben.
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 webb-plats för Vänern. För att sidan ska
bli så bra som möjligt behöver vi er hjälp. Om du har bra Väner-bilder som kan användas på
webben får du mer än gärna kontakta Laila Gibson.

Styrelse- och tjänstemannagruppsmöte i Åmål
Den 15 februari samlades styrelsen och tjänstemannagruppen för Vänersamarbetet för första
gången 2019. Denna gång träffades man i Åmål för både möte och studiebesök. Dagen
inleddes med en presentation från konstnärskollektivet Not Quite som berättade om deras
arbete med att omvandla Fengersfors till “den nya bruksorten”. Ett intressant arbete och en
plats i Dalsland väl värt ett besök.
Därefter berättade Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare i Åmål, om arbetet med att skapa
ett attraktivt och levande centrum. Deltagarna fick dessutom gå en guidad rundtur i hamnen
och centrum.

»
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JOHAN KÄLLSSON, ordförande för Vänerregionens Näringslivsråd
Vad gör Vänerregionens Näringslivsråd?
– Vi bevakar och driver frågor inom logistik och transport i Vänerregionen, med stort fokus på
Vänersjöfarten. Just nu har vi många frågor på bordet. Ett exempel är farledsavgifterna som
har stuckit i höjden, vilket är ett hot för hela Vänersjöfarten.
Vilka ingår i Vänerregionens Näringslivsråd?
– Vi är en grupp aktörer inom transport och logistik inom sjöfarten, men vi har även andra
transportslag som till exempel Tågoperatörerna. Lastägare som Stora Enso, Lantmännen och
BillerudKorsnäs, utgör också en del. Vi skulle kunna driva frågorna enskilt, men eftersom att
frågorna är övergripande för regionen så är det enklare att prata med en gemensam och enad
röst. Det blir en helt annan tyngd när vi driver det tillsammans.
Varför är det viktigt att driva dessa frågor?
– I grunden är det viktigt för hela regionen som är i behov av tillgångarna och
transportslagen. Det är också viktigt för att vi ska kunna ha företag i regionen. För många
är det en stor och viktig industri för att dels få in råmaterial, dels få ut sina produkter. Det är
viktigt för att vi ska kunna leva och bo här helt enkelt. Sedan finns det en miljöaspekt också.
Vissa av dessa flöden kan man köra med lastbilar, men sjöfarten är det mest energieffektiva
transportslaget.

»
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Vänerrådets första möte
Det nya Vänerrådet med uppgift att arbeta med hållbar lösning för Vänerns vattenreglering,
kommer också att ha sitt första årliga möte den 25 april, i Vänersborg. Just nu pågår arbetet
för att förbereda detta möte, bland annat genom att bjuda in övriga viktiga aktörer kring Vänern
och Göta älv som förväntas skriva under överenskommelsen om att medverka i Vänerrådet.
Utöver detta kommer en arbetsgrupp att förbereda en handlingsplan med konkreta uppgifter
för Vänerrådet och beslut om planen ska tas under 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 17 december av Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland
tillsammans med Vänersamarbetet.

