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Glad påsk från
Vänersamarbetet
Vi på Vänersamarbetet vill passa på att önska er en glad påsk så här inför påskhelgen.
Men vi vill också skicka med er lite information innan ledigheten. Här nedan kan du läsa
om senaste nytt från Vänersamarbetet och Lake Vänern Grand Tour.

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

25 april

Vänerrådets första möte, i Vänersborg.

2 maj

Möte med kommunikatörer kring Vänern.

21 maj

Möte för tjänstemannagruppen i Vänersamarbetet och
referensgruppen för Lake Vänern Grand Tour, Vänersborg.

28 maj

Styrelsemöte Vänersamarbetet.

2 juli

Seminarium om Vänersjöfarten på Almedalen.

24 aug–1 sep

Vänerveckan 2019.
Kontakta Roland Pettersson, roland.pettersson@lidkoping.se, från
Vänermuseet för mer info.

25 sep

Styrelse- och tjänstemannagruppsmöte Vänersamarbetet.

15 okt

Internationell konferens sjöfart, Göteborg.

6 nov

Vänerrådets andra möte.

9 dec

Styrelse- och tjänstemannagruppsmöte Vänersamarbetet.

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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Sjöfarten i fokus på Vänertinget 2019
Den 21-22 mars hölls årets Vänerting på Stadshotellet i Karlstad som arrangerades av
Vänersamarbetet i samarbete med Vänerregionens Näringslivsråd (VNR). Ett hundratal
personer samlades från både offentlig och privat sektor för att diskutera hinder och
möjligheter att utveckla Vänersjöfarten, vilket var ett av årets teman. Deltagarna fick även
mer information om det planerade arbetet med nya slussar i Trollhättan.
Utöver detta presenterades också projektet Lake Vänern Grand Tour, där arbetet bland annat
fortsätter med att skapa en sammanhållen cykelled kring hela Vänern. Deltagarna fick även
en första inblick i hur den nya Vänerwebben kommer att se ut samt information om det
nybildade Vänerrådet, som ska arbeta med en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer.
Klicka här för att ladda ner presentationerna från årets Vänerting.
I samband med Vänertinget hade Vänersamarbetet och Fiskeområde Vänern sina årsmöten.
Klicka här för att komma till information om den nya styrelsen i Vänersamarbetet.

»
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Benny Ruus blev årets Vänerstipendiat
På Vänertinget delades Vänerstipendiet ut av Karlstads kommun, som tilldelas en person,
företag, organisation eller förening som arbetat för att öka kunskaperna om Vänern. I år
gick priset till Benny Ruus, VD för Dalslands Kanal. Benny har under 25 år verkat som VD
för Dalslands Kanal AB. Kanalen är landskapets främsta turistattraktion och ett signum
för Dalsland. Här ryms såväl industrihistoria som kulturarv parallellt med en levande farled
kopplad till Vänersjöfarten. Karlstads kommun och Vänersamarbetet tackar Benny för hans
gärning som fantastisk ambassadör för Vänern när han går i pension efter sommarens säsong.
Övriga nominerade var:

• Leif Nilsson, Åmål

• Bengt Brunsell, Naturskyddsföreningen Värmland

• Luröbåten Örnvalds fisk & turism HB

• Förvaltningsgruppen Gullspångslaxen

• Per Hedqvist, Vänersborg

• Grums Trollingklubb

•

• Kristinehamns historiska

• Vänerlöjrom ekonomisk förening

Rederiaktiebolaget Bojorten

Vi behöver din hjälp med bilder.
Arbetet med att skapa en gemensam Väner-webb går framåt, men vi behöver fortfarande fler
bilder för att kunna skapa en så inspirerande hemsida som möjligt. Vi är på jakt efter bilder av
olika karaktär som gärna visa aktiva människor från alla olika årstider. Hör av dig till oss om
du har bilder som kan användas eller tips på fotografer som har fina Väner-bilder. Den 2 maj
är kommunikatörer från kommunerna och andra aktörer kring Vänern välkomna till möte kring
nya Väner-webben och hur vi kan använda varumärket Vänern.
Kontakta Laila Gibson för mer information.

»
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Inspirerande studieresa till Skåne och Halland
Inom ramen för projekt Lake Vänern Grand Tour genomfördes den 3-5 april en
studieresa till Halland och Skåne. Fokus för resan var att lära oss mer om arbetet med
Kattegattleden, vilket är den första godkända nationella cykelleden i Sverige. Leden
invigdes 2015 och förra året fick den pris som Europas finaste cykelled. Under
besöket fick vi både ta del av lärdomar från arbetet med Kattegattleden men också
från den andra godkända nationella cykelleden, Sydostleden. Vi fick ta del av
erfarenheter kring organisering, finansiering och hur de jobbat med produktutveckling
med de företag som är baserade utmed lederna. Allt detta kan vi använda i vårt arbete
med att forma en nationell cykelled runt Vänern.
Under turen fick vi dessutom träffa entreprenörer som berättade om hur de har
utvecklat sina verksamheter för att nå målgruppen som lockas av de nya lederna. Vi
lyssnade också till Båstads turism och näringsliv, som berättade om sitt arbete med
att bli kända för mer än tennis. Deras systematiska arbete kring att utveckla Båstad
som vandrings- och cykeldestination har bland annat lett till att de har arrangerat
Cykelveckan och cykel-SM två år i rad.
Under resan besöktes även Kullabergs naturreservat, där vi fick höra hur de har
arbetat med att bli en certifierad Europarc och vad det har skapat för möjligheter och
utmaningar i deras arbete. De berättade också om hur de framgångsrikt har arbetat
tillsammans med lokalbefolkning, organisationer och företag för att få en samsyn
kring utvecklingen och skyddandet av området där hållbarhet står i fokus. Kullaberg är
det första svenska naturreservatet som blivit klassat som ett hållbart turistmål i ett
skyddat område.

»
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Vi behöver din hjälp med vatten!
Vi vill också passa på att lyfta fram ett spännande projekt där du har chansen att bidra. Den
internationellt kända konstnären Jeanette Schäring ska ha en utställning kallad “Hypersea”, på
Vänermuseet i Lidköping den 8 juni–20 oktober 2019. Utställningen är i behov av vatten från
olika delar av Vänern och här kommer du in i bilden. Lämna in vatten från Vänern tillsammans
med kontaktuppgifter och en kort beskrivning om platsen till Vänermuseet i Lidköping mellan
3–21 maj. Klicka här för att läsa mer om konstnären.

”Att ha basen på Torsö är guld”
Varje nyhetsbrev presenterar vi några av de fantastiska människor som bor och verkar kring
Vänern. Denna gång berättar Amanda Hessle företaget Torsö språkbyrå och kärleken till ön i
Vänern. Läs hela artikeln här

»

